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Introdução  
 
 Antes de iniciar as explicações sobre esse protocolo é importante 
ressaltar algumas coisas. Ainda que esse protocolo seja específico para o 
cigarro, ele pode ser adaptado para diversas outras questões que envolvem 
vícios: alcoolismo, vigorexia ou até mesmo drogas pesadas. Esse protocolo 
possui um conceito que está por trás de todos os vícios: “Análise Funcional”. 
Essa análise procura entender quais as variáveis externas ao cliente 
(ambientais) e internas ao cliente (pensamentos) que são responsáveis pela 
manutenção do hábito de consumir a droga em questão, seja ela um cigarro 
ou um copo de cerveja. Ao contrário do que muitos terapeutas acham, cada 
cigarro, cada copo de cerveja, cada cigarro de maconha pode possuir um 
significado completamente distinto. 

Imagine duas situações diferentes. Na primeira situação uma pessoa 
está se divertindo com seus amigos e decide beber um copo de cachaça. Na 
segunda situação, imagine que essa mesma pessoa terminou um 
relacionamento, está muito deprimida e decide tomar uma cachaça como 
uma fuga dessa situação. Como você pode imaginar, essas duas situações 
são completamente distintas – ainda que possam ser sendo vividas pela 
mesma pessoa. No caso do cigarro, a variedade de significados para cada 
cigarro consumido pode ser ainda mais diversas. Em um mesmo dia, uma 
mesma pessoa pode fumar um cigarro no escritório para se estimular 
intelectualmente enquanto escreve um relatório, um outro cigarro enquanto 
dirige automaticamente o carro para casa e um outro cigarro completamente 
distinto para relaxar quando chega na sua casa. 

Mais importante do que ter um protocolo para vícios é compreender os 
motivos do seu cliente para o consumo das drogas. Esse motivo pode ser 
completamente diferente.  

Assim, ainda que esse protocolo seja muito específico para o cigarro, 
ele também poderá ser adaptado para o álcool ou outras drogas pesadas. A 
principal diferença será: 

 
a) Número de sessões. Como você vai ver, nesse protocolo 

recomendo que se trabalhe com um método de cinco 
sessões para parar de fumar. Para outras drogas como o 
álcool ou cocaína, certamente o número de sessões será 
muito maior. 

b) Recaída. Esse é o maior medo de qualquer pessoa que se 
envolve com drogas. No cigarro ela costuma ser bem rara. 
No álcool e nas drogas mais pesadas, a recaída será mais 
frequente do que você pode imaginar. A recaída é parte do 
processo de se parar de consumir drogas pesadas. 
Logicamente, você não vai falar para seu cliente isso. Você 
precisa sempre passar para ele a confiança de que ele nunca 
mais consumirá essas drogas. No entanto, se houver uma 
recaída, dê força para seu cliente nesse recomeço.  

 
 
Sobre o tabagismo 
 



 Você entraria em um supermercado para comprar um veneno para seu 
organismo, mesmo que seu rótulo avisasse o quanto ele é perigoso? Ainda 
que a resposta razoável, racional, para essa pergunta seja “não”, milhões de 
pessoas fazem isso todos os dias, entram em uma loja e compram um maço 
de cigarros.  

 O tabagismo é um dos melhores exemplos para mostrar o quanto 
muitas de nossas atitudes tem motivações inconscientes. Atualmente, as 
evidências de que o cigarro faz mal para a saúde são muito bem divulgadas. 
Em geral, todo fumante sabe que o cigarro eleva os riscos de as pessoas 
terem câncer, acidente vascular cerebral, enfisema pulmonar e uma série de 
outras doenças. O tabagismo é a maior causa evitável de morte nos Estados 
Unidos: uma em cada cinco mortes de americanos é causada pelo 
tabagismo. Em todo o mundo, cerca de 5 milhões de pessoas morrem a cada 
ano devido aos efeitos do fumo. 

No entanto, mesmo que os fumantes saibam de tudo isso, mesmo que 
conscientemente eles queiram parar de fumar, eles tem muita dificuldade. 
Essa dificuldade surge porque o hábito de fumar é mantido por vários fatores 
distintos: 

a) Genética. Fatores genéticos influenciam não apenas as 
chances de alguém tornar-se um fumante, mas também os 
riscos de cada pessoa desenvolver doenças associadas ao 
fumo. 

b) Identidade. Após tornar-se viciado em cigarro, as pessoas 
costumam criar uma identidade com relação ao vício. Ela se 
vê como um fumante. 

c) Nicotina. Um dos principais componentes do tabaco, a 
nicotina, é altamente aditiva. 

d) Pensamentos automáticos inadequados. Em geral, o vício 
é retroalimentado por um loop. A pessoa possui 
pensamentos automáticos inadequados: “É impossível 
parar”, “Sou viciado”. Esses pensamentos levam a emoções 
como tristeza, ansiedade, medo... Essas emoções acabam 
por fazer com que o tabagista continue fumando e crie mais 
pensamentos automáticos. Esse loop vai se mantendo 
constante. 

e) Variáveis externas e internas que fazem manutenção do 
sintoma. Suponha que alguém fume com o objetivo de se 
estimular intelectualmente. Nesses casos, toda vez que ele 
quiser se estimular intelectualmente, ele vai ter a tendência 
de fumar. Por outro lado, essa mesma pessoa pode ter o 
hábito de fumar toda vez que ela decide beber alguma coisa. 
Existem variáveis externas que podem ser determinantes 
para a manutenção do hábito de fumar e elas devem também 
ser identificadas. 



Então, um bom protocolo para parar de fumar precisa identificar todos 
esses fatores e criar estratégias para lidar com todas eles. 

Regressão para parar de fumar? 
 

Sinceramente, com raras exceções, não vejo motivo algum para 
utilizar de regressões para combater o tabagismo. Tenho duas justificativas 
para isso.  

a) A técnica de regressão se baseia no princípio da repressão 
da memória criado por Freud. Segundo esse princípio, 
memórias com conteúdo traumático seriam reprimidas, 
tornando-se completamente desconhecidas pela mente 
consciente. No entanto, na maior parte dos casos envolvendo 
tabagismo, não existe um trauma associado ao hábito de 
fumar. Com raras exceções, o tabagismo se inicia na 
adolescência como um ritual de passagem para a vida adulta 
e possui um componente de aceitação social. Ainda que 
muitos hipnotistas considerem que seja possível  regredir 
para qualquer memória passada, não temos evidências de 
que isso realmente seja possível. Memórias traumáticas, 
ainda que reprimidas, foram muito bem armazenadas em 
nosso cérebro, devido a um processo chamado Memória de 
Flash. Esse tipo de memória é o mesmo processo 
responsável por grande parte das pessoas se lembrarem do 
que estavam fazendo quando caíram as torres gêmeas do 
World Trade Center ou quando morreu Ayrton Senna. 

b) O hábito de fumar muda de função de acordo com o tempo. 
Ainda que a maior parte das pessoas comece a fumar por 
questões envolvendo aceitação social, esse hábito muda de 
função com o passar do tempo. Muitas vezes, esse cigarro 
que tinha a função de aceitação social passa a ter uma outra 
função: fuga de um trabalho estressante, relaxamento com 
os amigos, dentre outros. Então, ainda que exista um trauma 
associado com o início do tabagismo, em geral, esse hábito 
acaba criando novas funções no sistema em que o sujeito 
está inserido. 

 
  



Análise Funcional 
 
 Conforme foi dito anteriormente, existem vários motivos pelos quais as 
pessoas se viciam no cigarro e continuam fumando. A Análise Funcional é 
uma técnica derivada da Análise do Comportamento (Skinner) que procura 
identificar questões ambientais que influenciam o comportamento. Veja 
algumas dessas variáveis ambientais que podem ser determinantes para que 
seu cliente fume e fique viciado. Essa análise funcional é válida para 
qualquer tipo de vício. 
 
Estimulação 
 
 Algumas pessoas usam drogas para se estimular intelectualmente. 
Muitos clientes fumam sempre que vão realizar algum trabalho intelectual.  
 
Fisiologia 
  
 Muitos vícios possuem sua manutenção devido a questões 
fisiológicas. Nicotina, álcool ou até mesmo chocolate possuem em sua 
constituição elementos que favorecem a dependência fisiológica daqueles 
que os consome. 
 
Aceitação social / Socialização 
 
 É muito comum algumas drogas possuírem algum componente social. 
Muitas vezes, elas surgem como um ritual de passagem para a vida adulta. 
Não são raros os casos de pessoas que começam a utilizar alguma droga 
como cigarro, álcool ou maconha para se sentirem adultos e serem aceitos 
por seu grupo.  
 Além de surgirem como verdadeiros rituais para a vida adulta, também 
é comum o uso de drogas para a socialização. Muitas pessoas possuem 
grupos de amigos que se reúnem com frequência para consumo de álcool, 
cigarro ou outras drogas.  
 
Hábito  
 
 O psicólogo Daniel Kahnemann possui uma das minhas definições 
preferidas para distinguirmos o pensamento consciente e o inconsciente. Se 
você deseja uma explicação científica envolvendo esses conceitos, utilize 
essa explicação do Kahnemann. Ele vai chamar o pensamento inconsciente 
de sistema 1 e o consciente de sistema 2.  
 

• O Sistema 1 opera automática e rapidamente, com 
pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de 
controle voluntário. 
 



• O Sistema 2 aloca atenção às atividades mentais 
laboriosas que o requisitam, incluindo cálculos 
complexos. As operações do Sistema 2 são muitas vezes 
associadas com a experiência subjetiva de atividade2, 
escolha e concentração. 

Os nomes de Sistema 1 e Sistema 2 são amplamente 
utilizados em psicologia, mas vou mais longe do que a 
maioria neste livro, que pode ser lido como um 
psicodrama com dois personagens. 

Quando pensamos em nós mesmos, nos identificamos 
com o Sistema 2, o eu consciente, raciocinador, que tem 
crenças, faz escolhas e decide o que pensar e o que fazer 
a respeito de algo. Embora o Sistema 2 acredite estar 
onde a ação acontece, é o automático Sistema 1 o herói 
deste livro. Descrevo o Sistema 1 como originando sem 
esforço as impressões e sensações que são as principais 
fontes das crenças explícitas e escolhas deliberadas do 
Sistema 2. As operações automáticas do Sistema 1 
geram padrões de ideias surpreendentemente complexos, 
mas apenas o Sistema 2, mais lento, pode construir 
pensamentos em séries ordenadas de passos. Também 
descrevo circunstâncias em que o Sistema 2 assume o 
controle, dominando os irrefreáveis impulsos e 
associações do Sistema 1. Você será convidado a pensar 
nos dois sistemas como agentes com suas capacidades, 
limitações e funções individuais. 

Em ordem aproximada de complexidade, eis aqui 
alguns exemplos das atividades automáticas que são 
atribuídas ao Sistema 1: 

• Detectar que um objeto está mais distante que outro. 
• Orientar em relação à fonte de um som repentino. 
• Completar a expressão “pão com…” 
• Fazer “cara de aversão” ao ver uma foto horrível. 
• Detectar hostilidade em uma voz. 
• Responder 2 + 2 = ? 
• Ler palavras em grandes cartazes. 
• Dirigir um carro por uma rua vazia. 



• Encontrar um movimento decisivo no xadrez (se você 
for um mestre enxadrista). 

• Compreender sentenças simples. 
• Reconhecer que uma “índole dócil e organizada 

com paixão pelo detalhe” se assemelha a um estereótipo 
ocupacional. 
(...) 
 

As capacidades do Sistema 1 incluem habilidades 
inatas que compartilhamos com outros animais. 
Nascemos preparados para perceber o mundo em torno 
de nós, reconhecer objetos, orientar a atenção, evitar 
perdas e ter medo de aranhas. 
(...)  
 

As operações altamente diversificadas do Sistema 2 
têm uma característica em comum: elas exigem atenção 
e são interrompidas quando a atenção é desviada. Eis 
aqui alguns exemplos: 

• Manter-se no lugar para o tiro de largada numa 
corrida. 

• Concentrar a atenção nos palhaços do circo. 
• Concentrar-se na voz de determinada pessoa em 

uma ala cheia e barulhenta. 
• Procurar uma mulher de cabelos brancos. 
• Sondar a memória para identificar um som 

surpreendente. 
• Manter uma velocidade de caminhada mais rápida do 

que o natural para você. 
• Monitorar a conveniência de seu comportamento numa 

situação social. 
• Contar as ocorrências da letra a numa página de texto. 
• Dizer a alguém seu número de telefone. 
• Estacionar numa vaga apertada (para a maioria das 

pessoas, exceto manobristas de garagem). 
• Comparar duas máquinas de lavar roupa em relação ao 

valor global. 
• Preencher um formulário de imposto. 



• Verificar a validade de um argumento lógico complexo. 

Em todas essas situações, você deve prestar atenção, e 
você não se sairá muito bem, ou nada bem, se não 
estiver preparado ou se sua atenção for direcionada 
inapropriadamente. O Sistema 2 tem alguma 
capacidade de mudar o modo como o Sistema 
1 funciona programando as funções normalmente 
automáticas de atenção e memória. Quando espera por 
um parente numa agitada estação de trem, por exemplo, 
você pode se dispor quanto quiser a procurar por uma 
mulher de cabelos brancos ou um homem de barba e 
desse modo aumentar a probabilidade de detectar seu 
parente de longe. Você pode ajustar sua memória para 
procurar capitais que começam com N ou romances 
existencialistas franceses. E quando aluga um carro no 
aeroporto Heathrow em Londres a atendente 
provavelmente vai lembrá-lo que “aqui dirigimos do 
lado esquerdo da rua”. Em todos esses casos, exige-se de 
você que faça algo que não lhe vem naturalmente, e 
você vai descobrir que manter de forma consciente um 
ajuste exige o emprego contínuo de pelo menos algum 
esforço. (KAHNEMANN, 2011) 

 
De acordo com Kahneman, a repetição frequente pode fazer com que 

alteremos de sistema para a execução da mesma atividade. Por exemplo, 
imagine uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Inicialmente, ela vai 
precisar utilizar-se do sistema 2 para a prática. Ou seja, toda vez que essa 
pessoa for trocar de marcha, precisará de muita atenção para pisar na 
embreagem corretamente e efetuar a troca. No entanto, devido a repetição 
frequente, dirigir torna-se um hábito. Ao tornar-se um hábito, passamos a 
utilizar do sistema 1, inconsciente, para sua execução. 

Quando digo que existem motivos inconscientes pelos quais as pessoas 
fumam, não estou me referindo necessariamente a causas inconscientes. 
Muitas vezes, estou me referindo ao hábito. Devido a repetição frequente, 
fumar, beber ou até mesmo comer chocolate pode ser tornar um hábito e, 
como qualquer hábito, algo inconsciente. 

Algumas pessoas acendem um cigarro assim que entram no carro ou 
assim que entram no seu escritório. Muitas vezes, esse cigarro não possui 
qualquer elemento fisiológico ou emocional. Ele simplesmente é aceso 
devido ao hábito. Talvez, você conheça alguém que está acendendo no novo 
cigarro enquanto o outro está aceso, ainda inteiro, no cinzeiro. Ou até mesmo 
alguém que esquece um copo de refrigerante ou um balde de pipoca pela 



casa. Todos esses comportamentos indicam pessoas que estavam 
executando essas atividades de forma automática e devido ao hábito. Assim, 
é importante que você identifique durante a análise funcional quando o uso 
do vício é decorrente de um hábito.  

 
Tédio 

 
 Muitos clientes vão relatar que consomem algum tipo de droga sempre 

que estão entediados. Uma forma de lidar com o tédio é perguntar para essa 
pessoa: “Existe algo que você costumava fazer para passar o tempo e que 
não faz mais? Algum hobby que você adorava passar muito tempo fazendo e 
hoje simplesmente não faz mais?” Você vai ver que muitas pessoas 
adoravam tocar piano, montar quebra-cabeças, realizar motocross e 
pararam. No entanto, quando questionadas sobre os motivos pelos quais elas 
pararam, elas simplesmente respondem que não sabem o motivo pelo qual 
pararam. Em geral, descobrir esses hobbys é das melhores formas de se 
lidar com o tédio e consequentemente com o vício decorrente dessa situação.  

Outras pessoas ficam entediadas no trabalho. Nesses casos, o ideal é 
identificar quais dessas atividades também podem ser feitas durante o 
trabalho nesses momentos de tédio. 

 
Gourmet 
 
 Algumas pessoas são viciadas, mas possuem a sofisticação como um 

valor importante para o vício. Existem pessoas que fumam, mas não fumam 
qualquer cigarro: precisam ir a uma tabacaria e fumar um charuto cubado. 
Essas pessoas precisam que essa sofisticação surja em outros elementos da 
vida do cliente. 

 
Identificação 
 
É comum as pessoas se identificarem com seus ídolos, sejam eles 

alguém famoso da TV ou simplesmente alguém da família. Caso essa pessoa 
se identifique demais com ídolo, grandes são as chances de ela imitar até 
mesmo os vícios desse ídolo. É importante que você identifique isso ao 
realizar a anamnese com seu cliente. 
 
Fuga e Enfrentamento 

 
Esse é certamente um dos piores motivos pelos quais acontece a 

manutenção de um sintoma. Além disso, é um dos principais responsáveis 
pela chamada recaída. Algumas pessoas possuem vícios como uma 
verdadeira válvula de escape para conseguir fugir ou enfrentar situações 
extremamente estressantes. É comum alguns fumantes decidirem sair do seu 
trabalho para acender um cigarro para fugir de algum problema ou reunião 
estressante. Ou então, acender um cigarro para ter forças para enfrentar uma 
situação estressante, como a resolução de um problema da empresa. É 
importante que ao identificar esse gatilho, que você dê ao seu cliente 
ferramentas para lidar com esses momentos de estresse. Caso contrário, 
altas são as chances de acontecer uma recaída.  



 
Lazer / Relaxamento 
 
 Algumas pessoas usam drogas quando desejam se divertir com os 

amigos. Essa vontade de se divertir com os amigos usando drogas acaba se 
tornando um hábito. O mecanismo de parada (a ser abordado nas próximas 
páginas), voltar a praticar novos hobbies costumam ser boas soluções para 
esse gatilho. 

 
Alimentação 
 
 Muitas drogas são consumidas juntamente a outros alimentos e 

bebidas. Por exemplo, é comum algumas pessoas terem o hábito de fumar 
após beber um café ou quando bebem álcool com os amigos.  

 
Eventos Gatilhos 
 
 Muitas vezes, a fissura pelo uso das drogas é decorrente pela 

existência de eventos gatilhos. Eventos gatilhos são eventos que, devido ao 
hábito, acabam estimulando o uso da substância. Um exemplo claro de 
evento gatilho é um show de rock ou assistir um jogo de futebol. As vezes, 
devido ao hábito, esses eventos acabam favorecendo o uso das substâncias.   

 
NOTA IMPORTANTE 
 
 Eu criei essa classificação logo acima apenas como uma forma 
didática, para facilitar o seu trabalho como terapeuta para o entendimento de 
que os motivos pelos quais a droga é consumida podem ser completamente 
variados. Ainda que a pessoa fume dois maços de cigarros todos os dias, o 
significado de cada um desses cigarros pode ser completamente distinto.  
 Apesar de eu ter criado essa distinção, muitas vezes os gatilhos 
estarão de alguma forma entrelaçados. Por exemplo, suponha que o cliente 
fume quando vai assistir um jogo de futebol com os amigos. Nesse caso, 
podemos encontrar um elemento social (estar com os amigos), um evento 
gatilho (sair para assistir ao jogo), relaxamento, dentre outros. Nosso objetivo 
não é fazer um psicodiagnóstico de cada um desses disparadores: “Hmmm... 
será que de acordo com a análise funcional esse cigarro é de relaxamento ou 
tem a ver com aceitação social?” Não, nosso objetivo não é responder a esse 
tipo de pergunta. Nosso verdadeiro objetivo é identificar que cada cigarro, 
cada copo de álcool pode possuir um elemento distinto. Se fôssemos 
simplificar a lista, ficaríamos apenas com quatro elementos: fisiologia, hábito, 
fuga/enfrentamento e lazer.  
 
O protocolo 
 
 Ao trabalhar com vícios (em especial com o tabagismo), é importante 
que você venda pacotes de sessões e não sessões individuais. Ao pagar 
pelas sessões separadamente, o cliente acaba não percebendo que se trata 
de um PROCESSO e não de uma sessão separada. Em geral, trabalho com 



o pacote de cinco sessões. Ainda que os clientes em geral parem de fumar 
na primeira ou segunda sessão, é interessante que você se resguarde com 
as cinco sessões. 
 É comum os clientes pararem de fumar logo após a primeira ou 
segunda sessão. Nesses casos, podemos trabalhar  com a manutenção do 
protocolo nas outras três sessões ou até mesmo fazer um ressarcimento 
proporcional.  
 
Número de cigarros diários 
 
 Um dos elementos responsáveis pela manutenção do vício é a 
fisiologia. Dessa maneira, é essencial identificar o número de cigarros que 
seu cliente fuma diariamente. Se ele fumar até mesmo um maço/carteira de 
cigarros por dia, ele está preparado para parar de uma vez por todas. Caso 
contrário, será preciso que ocorra uma diminuição progressiva, até que ele se 
acostume com apenas um maço/carteira por dia. Conforme você verá 
adiante, essa diminuição acontecerá da seguinte maneira: a cada semana, o 
cliente vai diminuir o número de cigarros pela metade, até que atinja apenas 
um maço/carteira por dia. Quando o cliente já estiver fumando apenas um 
maço/carteira por dia, ele já está preparado para parar de uma vez por todas. 
 
Por que parar de uma vez? 
 
  Talvez, você esteja pensando: se é possível diminuir o número de 
cigarros pela metade a cada semana, por que não vamos diminuindo aos 
pouquinhos o consumo do cigarro até que restem apenas um ou nenhum 
cigarro por dia? 
 O motivo é simples: quando seu cliente já está fumando apenas um 
maço/carteira por dia, o componente fisiológico do vício já foi controlado. No 
entanto, os diversos outros elementos não foram controlados. Dessa 
maneira, a possibilidade de continuar fumando, ainda que poucos cigarros 
diariamente, vai apenas alimentar esses outros gatilhos.  
  
 
Acompanhamento 
 
 Clientes envolvidos com o vício precisam de acompanhamento diário. 
Sejam eles viciados em chocolate, açúcar, cigarro ou álcool, não importa: a 
recaída pode acontecer a qualquer instante.  
 Durante o tratamento, é importante que você faça um 
acompanhamento diário com seu cliente. Esse acompanhamento cria vínculo 
e comprometimento com seu cliente.  
 Eu costumo usar o WhatsApp para isso. Esse programa possui uma 
função chamada “lista de transmissão”. Essas listas funcionam como uma 
lista de e-mails, você pode criar uma única mensagem e enviar para todos os 
destinatários simultaneamente. Após criar uma lista com todos seus clientes 
envolvidos com vícios, você pode enviar todo dia uma mensagem de 
encorajamento e pedir feedback de como está sendo a semana. Alguns 
clientes mostram algum tipo de dificuldade que não foi identificada na sessão 
inicial. Nesses casos, costumo até mesmo gravar um áudio no WhatsApp 



com uma indução de Dave Elman e as sugestões/ancoragens necessárias. 
 O acompanhamento diário é uma das partes mais importantes do 
processo. Aliás, ele é bem mais importante do que a sessão de hipnose 
propriamente dita. 
 
Gravação da sessão 
 
 Com a autorização do cliente, eu gravo o áudio de toda a sessão. 
Esse áudio será enviado para o cliente com o objetivo de ser utilizado 
diariamente em suas sessões de auto-hipnose.  
 Antigamente, eu cheguei a usar um CD de auto-hipnose gravado com 
minha voz para entregar para os clientes. No entanto, existia um problema: 
esse CD era genérico, não era feito sob medida para o cliente. Nos dias de 
hoje, com a popularização dos smartphones, não faz mais sentido usar um 
CD, basta gravar a sessão e enviar para o cliente.  
 

Motivações para parar 
 

Lembre-se: podemos apenas ajudar pessoas que querem ser 
ajudadas. Se o cliente não quiser mudar seus hábitos, não há muito o que 
fazer. Muitos clientes chegam ao nosso consultório sem qualquer tipo de 
motivação para parar de fumar: “Minha mulher ou meu marido quem agendou 
essa consulta”. Quando isso acontece, pergunto: “Mas você quer parar de 
fumar?” Por incrível que pareça, muitas vezes a resposta é: “Não quero parar 
de fumar, vim até aqui para não criar problema em casa”. Nesses casos, eu 
simplesmente dispenso o cliente.  

Muitas vezes, os clientes querem parar devido a outras pessoas. Eles 
podem chegar ao consultório e falar algo como: “Eu preciso parar de fumar, 
senão vou acabar com meu casamento” ou “Preciso parar de fumar, meu 
filho nasceu e não quero que ele fume”. É importante distinguir esses casos, 
de pessoas que se motivam devido a outras pessoas, dos casos em que as 
pessoas simplesmente não querem parar. Não é um problema as pessoas 
quererem parar de fumar motivadas por outras pessoas. O problema surge 
quando elas simplesmente  não querem parar. 
 Durante a entrevista inicial, você vai identificar os motivos pelos quais 
seu cliente deseja parar de fumar. Esses motivos são essenciais para o 
processo.  

Entenda: as pessoas não mudam porque descobrimos a causa de 
seus problemas, as pessoas não mudam porque demos uma sugestão em 
hipnose. As pessoas mudam porque elas descobrem que querem mudar e 
que possuem os recursos para isso. Esses recursos surgem das motivações 
dos seus clientes. Identificar essas motivações é essencial para o processo. 

Diariamente, seu cliente precisa se lembrar de todas essas 
motivações. Uma forma de fazer isso é pegar um pequeno cartão de visitas 
em branco (em torno de 5 cm de altura e 9 de largura) e solicitar para que 
seu cliente anote as razões pessoais mais importantes para largar o cigarro. 
Depois, peça que ele mantenha esse cartão consigo e dê uma olhada 
frequente como um reforço durante o processo de diminuição do cigarro e até 
mesmo depois que já tiver parado.  

Oriente seu cliente a ler o cartão antes de dormir. A comunicação, seja 



ela qual for, é hipnótica por natureza. Então, é importante que seu cliente 
entenda o poder de suas próprias palavras.  

 
Recaída 

 
A recaída é o maior inimigo de alguém que deseja parar com algum 

vício. Muitas pessoas param de fumar ou beber por meses. No entanto, em 
algum momento, desejam se colocar a prova: “Não sou mais viciado, vou só 
experimentar”. Ainda que seja extremamente negativo que o sujeito se 
identifique como um FUMANTE, é importante que ele saiba que ele jamais 
deve se colocar a prova. O cérebro de alguém que já foi viciado já possui 
grandes conexões nas regiões de prazer envolvendo o vício e essas áreas 
podem ser reativadas a qualquer momento. Oriente seu cliente de que 
“amigos” frequentemente querem apenas atrapalhar seu progresso, seja no 
processo para parar de fumar, beber ou até mesmo emagrecimento. Isso 
acontece devido a uma verdade inconveniente: muitos dos nossos amigos 
querem nos ver bem, mas não tão bem. Muitos deles torcem para que você 
fracasse.  

Se eventualmente acontecer uma recaída, diga para seu cliente: “o 
que aconteceu, aconteceu. Você não pode fazer nada em relação a isso. No 
entanto, você pode fazer a partir de agora.” Os alcoólicos anônimos possuem 
uma oração que exemplifica muito bem isso: 

 
 
1- Só por hoje, vou procurar viver unicamente o dia 
presente, sem tentar resolver de uma vez só todos os 
problemas da minha vida. Durante 12 horas posso fazer 
qualquer coisa que me assustaria se eu pensasse que 
tinha de a fazer por uma vida inteira. 
 
2- Só por hoje vou estar feliz. A maior parte das pessoas 
é tão feliz quanto se dispõe a sê-lo. 
 
3- Só por hoje, vou tentar ajustar-me à realidade e não 
tentar adaptar tudo aos meus próprios desejos. Vou 
aceitar a minha sorte como ela vier e vou moldar-me a 
ela. 
 
4- Só por hoje, vou tentar fortalecer o meu espírito. 
Estudarei e vou aprender alguma coisa útil. Não vou 
manter o meu espírito ocioso. Vou ler alguma coisa que 
exija esforço, pensamento e concentração.1 

 
Ainda que recaídas sejam menos frequentes para o tabagismo, elas 

podem ser bem frequentes no caso de alcoolistas. Se você for trabalhar com 
esses casos, provavelmente serão necessárias bem mais que cinco sessões 
e bastante paciência.  

 

                                                             
1 http://aa1demaio.no.comunidades.net/so-por-hoje 



Recaída não significa que o tratamento não funcionou 
 
 Se seu cliente ficou ao menos três meses sem usar a droga, isso 
significa que o tratamento foi um sucesso. No entanto, esse cliente pode ter 
alguma recaída e voltar ao consumo da droga. Essas recaídas em geral são 
decorrentes de “Tentativa de provar a si mesmo que está livre do vício” ou o 
sujeito passou por algum processo estressante. Caso isso aconteça e o 
sujeito busque atendimento mais uma vez, dê força para ele mudar e reiniciar 
todo o processo. 

 
 
Entrevista inicial (anamnese)  
 

O protocolo para parar de fumar se inicia com uma breve anamnese 
envolvendo as motivações que o sujeito possui para parar de fumar e outros 
detalhes em relação ao vício.  

A consulta vai se iniciar por uma entrevista, também chamada de 
anamnese. Essa entrevista possui três objetivos centrais: 

 
a) Identificar as motivações que levam o cliente a querer parar 

de fumar. 
b) Identificar todas as variáveis internas e externas do cliente 

que fazem a manutenção do vício. 
c) Identificar se o cliente já parou de fumar alguma vez e qual a 

maneira como ele fez isso. 
  
De acordo com as respostas que você receber, determine se o cliente 

está pronto para parar de fumar e em qual das cinco sessões ele vai parar de 
uma vez por todas.  

Lembre-se de anotar os padrões de linguagem utilizados, os medos e 
os motivos pelos quais o cliente deseja parar de fumar. Você deve utilizar 
esse mesmo padrão de linguagem durante o processo. Ainda que exista esse 
protocolo, o processo deve sempre ser personalizado.  

Além disso, observe os tipos de gatilhos envolvidos com o vício: 
estresse, hábito, nicotina, estimulação, dentre outros. Essas informações 
serão cruciais para que você identifique o número mínimo de sessões para o 
protocolo. 
 
 
A anamnese  
 
 

• Por que você está aqui hoje? Por que quer parar de fumar? Você 
realmente quer parar de fumar? Quem agendou a consulta?  

 
Essas perguntas tem o objetivo de identificar as reais motivações do 

seu cliente. Muitas vezes, a consulta foi agendada pelo marido ou esposa. 
Isso não significa que os clientes não querem parar de fumar. Talvez, eles 
estavam ocupados no dia a dia e pediram para o marido ou a esposa 



agendarem. No entanto, pode ser que essa consulta tenha sido agendada 
sem a anuência ou cliente ou até mesmo agendada a contragosto do cliente. 
Identifique isso na entrevista.   
  

• Quantos cigarros você fuma por dia? Descreva sua rotina. 
 
Essa pergunta é essencial. Enquanto o cliente descreve sua rotina 

você já vai percebendo os elementos ambientais e psicológicos que 
funcionam para a manutenção do hábito. Crie o hábito de escrever em uma 
folha não apenas o horário de cada cigarro, mas as motivações inconscientes 
que existem por trás de cada um deles e os eventos gatilhos. 

 
• Você fuma os cigarros do início ao fim? 

 
Curiosamente, nem todos clientes fumam seus cigarros do início ao 

fim. Muitos clientes possuem muitos gatilhos ao longo do dia e preferem 
fumar vários cigarros pela metade todos os dias. Se seu cliente disser que 
fuma até dois maços/carteiras por dia, mas não fuma os cigarros até o fim, é 
possível que ele pare de uma vez por todas. Se essa informação ficar meio 
nebulosa durante a entrevista: “As vezes fumo o cigarro inteiro, as vezes só 
um pouquinho”, considere como se o cliente fumasse o cigarro inteiro.  

 
• Qual marca você fuma? Você se importa se for outra marca? 

 
É importante você identificar a marca do cigarro que seu cliente fuma. 

O primeiro motivo é você observar a quantidade de nicotina existente no 
cigarro. Muitas vezes o cliente fuma um cigarro que você nunca ouviu falar, 
mas que provavelmente está listado na tabela ao final desse material. O 
cigarro que ele fuma lhe dará informações importantes envolvendo o 
consumo diário de nicotina. Fumantes mais viciados fisiologicamente 
costumam fumar cigarros com teor mais elevado de nicotina. Se esse for o 
caso, você pode ter um pouco mais de cautela ao diminuir os cigarros diários. 
Se preferir, pode diminuir o número de cigarros diário por terço em vez da 
metade.  

Ainda que todo fumante tenha seu cigarro habitual, alguns são mais 
exigentes que outros em relação a isso. Alguns fumantes não se importam de 
fumar um daqueles cigarros do Paraguai durante a fissura. Outros, possuem 
valores como sofisticação e riqueza associados ao consumo do cigarro. Você 
vai perceber isso quando pergunta se o cliente também fuma outras marcas. 
 

• Com qual idade você começou a fumar? 
 
Gosto de perguntar sobre as origens (ao menos conscientes) do vício. No 
entanto, meu objetivo com essa informação não é descobrir uma causa inicial 
e sim entender um pouco mais sobre essa pessoa. Por que para essa pessoa 
foi importante começar a fumar? Quais valores por trás disso? Esses valores 
continuam? 
  

• Você já parou de fumar completamente e voltou algum tempo depois? 
Como você parou? O que achou fácil e difícil quando parou? O que fez 



você começar novamente? 
 
As vezes o cliente te diz: “Tentei parar de fumar uma vez, mas não 
deu certo. Fiquei seis meses sem fumar, mas acabei voltando”. Se seu 
cliente ficou tanto tempo sem fumar, o processo que ele utilizou foi um 
sucesso. Provavelmente, ele teve uma recaída e acabou reincidindo 
no vício. Caso seu cliente já tenha parado de fumar, identifique a 
maneira como ele parou. Se já funcionou uma vez, provavelmente 
funcionará novamente. Então, utilize do máximo de informações que 
ele lhe passar sobre a forma como ele parou para poder, se possível, 
incorporar no seu protocolo.   
 

• Existem eventos ou alguns momentos pouco rotineiros que 
servem como gatilhos para você fumar? Algum evento em 
especial que você acaba fumando? 

 
Suponha que seu cliente fuma toda vez em que ele vai ao estádio de 

futebol com os amigos. Se esse tipo de passeio não for rotineiro, 
provavelmente ele vai deixar de fora esse evento quando descrever sua 
rotina envolvendo o cigarro. Então, é importante que você  descubra se 
algum desses eventos passaram batido na descrição inicial.  
 

• O que você gosta e não gosta sobre o tabagismo?  
 
Por incrível que pareça, muitas pessoas fumam vários cigarros por dia, 
mas odeiam o cigarro, a fumaça, o hálito ou a forma como o cheiro se 
prende às roupas. É importante que você identifique tudo isso. Tudo 
aquilo que o sujeito disser que não gosta sobre o cigarro deverá ser 
utilizado durante as sessões. Por exemplo, se o cliente disser que 
odeia o hálito deixado pelo cigarro, é importante que você dê a 
sugestão envolvendo imaginar-se com um bom hálito. Além disso, é 
importante que você identifique tudo aquilo que o cliente ama em 
relação ao cigarro. Talvez, seja possível identificar um valor associado 
a isso. Por exemplo, talvez a pessoa lhe diga que ama a sensação de 
liberdade que sente ou fumar ou até mesmo a estimulação intelectual 
que ele lhe dá. Nesses casos, é importante que seu cliente tenha 
outras maneiras de obter esses mesmos ganhos ou valores. 

 
• Você tem algum medo de parar de fumar? 

 
 

É comum as pessoas terem medo de parar de fumar. Muitas tem medo 
e ficarem mais ansiosas ou engordarem. É importante que você identifique 
esses medos e explique ao seu cliente que você dará a ela todas ferramentas 
necessárias para que ela não precise ter esses medos. 

 
 
 
• Existem momentos em que você fica muito tempo sem fumar, 

sem problemas? Você fuma por causa de tédio? Existe algo que 



você amava fazer, mas que por algum motivo você simplesmente 
não faz mais? Algum hobby que você amava praticar mas que, 
por algum motivo, parou de fazer? 
 
Essas perguntas são cruciais para identificar atividades que são 

importantes para seu cliente, mas que ele simplesmente não faz mais. A 
correria do dia a dia acaba fazendo com as pessoas se afastem cada vez 
mais daquilo que é importante para elas. Identificar e resgatar esses hábitos 
é uma ótima maneira de acabar com a fissura decorrente da falta de cigarros 
em casa ou devido ao tédio.  

 
• Quando você fica sem cigarros, você acha que isso é quase 

insuportável até você arrumar algum? 
 

Alguns clientes ficam muito ansiosos quando percebem que não 
possuem cigarros disponíveis em casa. Se esse for o caso, lembre-se de 
usar as ferramentas como âncora de local seguro e exercícios de respiração 
para conseguir lidar com isso.  
 
• Você fuma cigarros automaticamente sem até mesmo estar ciente 

disso? Já aconteceu de você acender um cigarro e perceber que 
já tinha outro cigarro acesso no cinzeiro? Você costuma achar 
um cigarro na boca sem se lembrar de que ele estava lá?   
 
Essas perguntas tem o objetivo de identificar o hábito de fumar. Muitas 

pessoas fumam devido ao hábito. Então, se elas tiverem algum cigarro a 
disposição, vão acabar fumando. Por isso é tão importante livrar-se de todos 
os cigarros disponíveis quando o cliente decide parar. Caso contrário, ele vai 
acabar tendo alguma recaída.  
 
 

• Você fuma para se estimular ou se animar? 
 
Muitos clientes costumam fumar para se estimular intelectualmente. 

No entanto, as vezes, isso não acontece com frequência. Então, esse hábito 
de fumar para a estimulação pode ter ficado de fora da rotina descrita por ele. 
Obviamente, se ele já tiver mencionado que usa o cigarro para se estimular, 
você vai ignorar essa pergunta.  
 

• Você fuma no trabalho como um meio de ficar distante por alguns 
momentos? Você fuma em casa como um meio de ficar distante 
por alguns momentos? 
 
Essas perguntas tem o objetivo de identificar a fuga ou enfrentamento. 

Às vezes, por vergonha, o cliente pode deixar de relatar isso e é importante 
que você tenha certeza se isso acontece.  

 
Número e tipo das sessões 
 

Conforme dito anteriormente, você oferecerá ao seu cliente um pacote 



com cinco sessões. Essas sessões podem ser de três tipos: 
 
a) Sessão para preparar-se para parar de fumar. Essa sessão é 

destinada aos clientes que não desejam parar de fumar 
naquele primeiro momento ou que fumam mais de um 
maço/carteira por dia. 

b) Sessão para parar de uma vez por todas.  
c) Sessão de manutenção do novo hábito livre de cigarros.  
 
Depois da anamnese, você deve conversar com seu cliente sobre o 

momento em que ele for parar de uma vez por todas. Se ele fumar mais de 
um maço/carteira por dia você irá explica-lo que será importante diminuir os 
cigarros pela metade (ou um terço, se ele for muito viciado em nicotina) a 
cada semana.  

Alguns clientes já fumam apenas um maço ou carteira por dia. No 
entanto, se sentem surpreendidos pela necessidade de terem de parar de 
uma vez por todas. Nesses casos, você fará uma sessão do tipo “Sessão 
para preparar-se para parar de fumar”. É comum as pessoas gostarem de 
rituais de passagem e pedirem uma despedida do cigarro naquela semana. 
Se isso for feito dentro das regras da “sessão para preparar-se para parar 
de fumar”,  não há problema. 

 
Termo de compromisso 
 
Independentemente de o sujeito querer parar de fumar imediatamente ou nas 
próximas sessões, é importante que ele já defina uma data com você e 
assine um termo de compromisso. É importante que você também assine 
esse mesmo termo, como testemunha. Esse termo pode ser mais ou menos 
da seguinte maneira: 
 

Preparando para parar – Termo de Compromisso 
 

Deixar de fumar é um processo que depende apenas de você para funcionar. 
Siga todos os passos do protocolo e o sucesso será garantido. Se você tem 
certeza que deseja parar de fumar, vamos seguir em frente.  
 
Escolha a sua data para parar de fumar e escreva aqui 
_________________________. 
 
Parabéns! Você simplesmente deu o primeiro passo para o caminho do 
sucesso. Lembre-se: uma das chaves é sempre focar nos aspectos positivos 
em largar o cigarro. 
 
_______________________                           ______________________ 
Nome do terapeuta                                                 Nome do cliente 
 
 

 
 
 



 
 
Estrutura da sessão 

 
Como disse anteriormente, a sessão pode ser de três tipos:  
 
a) Sessão para preparar-se para parar de fumar. Essa sessão é 

destinada aos clientes que não desejam parar de fumar 
naquele primeiro momento ou que fumam mais de um 
maço/carteira por dia. 

b) Sessão para parar de uma vez por todas.  
c) Sessão de manutenção do novo hábito livre de cigarros. Essa 

sessão será idêntica à sessão da letra b). Dessa maneira, 
vou ignorar esse tipo de sessão. 

 
No entanto, independentemente do tipo da sessão, ela terá 

exatamente a mesma estrutura. A sessão vai possuir algumas etapas: 
 

1. Protocolo sem falhas. Eu pessoalmente gosto de realizar o 
meu protocolo sem falhas antes de hipnotizar meu cliente. O 
motivo pelo qual faço isso nem é identificar a melhor 
indução, já que no geral vou usar a indução de Dave Elman. 
Eu gosto de usar o protocolo sem falhas para identificar se 
vai ser fácil conseguir colar as mãos do cliente. Gosto muito 
de colar as mãos do cliente antes do atendimento. Esse 
essas “mãos coladas” se estabilizam, costumo falar algo do 
tipo:  

 
“Seu pensamento acaba de deixar suas mãos coladas. Imagine 

quanta crenças, quantos outros pensamentos podem estar imobilizando 
sua vida. Deseja se livrar de todas elas de uma vez por todas?” 

 
Nesse momento, a expectativa do cliente fica enorme. Então, eu 
descolo as mãos do cliente dizendo: “Quando eu estalar os dedos, 
você vai soltar tudo isso”. Gosto muito de usar essa metáfora na 
clínica.  
 

2. Espiral e indução de Dave Elman. Em geral, vou usar 
espiral antes da indução de Dave Elman. Algumas pessoas 
entram muito facilmente em transe com a espiral e eu não 
gostaria de perder a oportunidade de utilizar essa indução 
antes do Dave Elman. Gosto muito da espiral porque ela se 
encaixa muito bem em várias induções.  

3. Instalação do signo sinal. Em geral, vou usar da transe 
inicial para já instalar o signo sinal e ensinar o sujeito a 
entrar em transe utilizando-se dessa âncora. Em geral, uso a 
respiração profunda do sujeito para instalar o signo sinal.  

4. Instalação da âncora de local seguro. Após a instalação 
do signo sinal, vou perguntar ao cliente. Geralmente, utilizo 
de bastante salpicamento para a criação desse local:  



 
 
 
 

“Imagine agora um local muito seguro. Talvez, um local que 
você já tenha ido, talvez um local que você nunca tenha ido, 
mas já tenha visto em alguma foto ou em algum programa 
de TV. Talvez, esse local seja um local que você tenha 
criado agora! Imagine esse local agora... Talvez, você esteja 
sozinho... talvez com alguém especial, que precise da sua 
proteção2. Confirme apenas com sua cabeça... Você 
consegue imaginar esse lugar?3” Se o sujeito falar que não 
consegue imaginar, vá utilizando do salpicamento para 
favorecer isso.  
 
5. Descrição da rotina. Nesse momento, você vai descrever a 

nova rotina do seu cliente, seja ela uma rotina para se 
preparar para parar de fumar ou uma rotina de alguém que 
já parou de fumar ou até mesmo uma rotina de manutenção. 
Posteriormente, vamos falar sobre as distinções dessas 
rotinas. No entanto, toda sessão terá uma descrição da nova 
rotina.  

6. Mecanismo de parada. Enquanto você descreve a nova 
rotina para seu cliente, é importante que você faça a 
instalação do mecanismo de parada. Esse mecanismo é 
uma forma de você fazer ouvir sua própria voz toda vez que 
ele se deparar com algum gatilho, evento, pessoa ou 
situação que envolva fumar.  
 
“Quando você acorda de manhã e durante todo o dia e 
noite, se você sequer pensar em um cigarro, você ouve 
na sua mente a minha voz lhe dizendo NÃO [estale os 
dedos] e você diz para o si mesmo: "hoje eu escolhi ter 
o controle". NÃO.....NÃO.....” Enquanto você descreve ao 
seu cliente a rotina, repita o mecanismo de parada toda vez 
que na rotina surgir algum evento que possa disparar a 
vontade de fumar. Por exemplo, suponha que seu cliente 
tenha o hábito de fumar quando entra no carro para dirigir-se 
ao trabalho. Nesse caso, você pode dizer: “Você vê seu 
carro e começa a dirigir na direção do seu trabalho. 
Nesse momento, se vier alguma vontade de fumar, você 
vai se lembrar da minha voz dizendo ‘NÃO’... ‘NÃO’... 
“Hoje eu escolhi ter o controle”. ‘NÃO’... ‘NÃO’... Eu sei 

                                                             
2 Se o cliente possuir filhos, essa é uma das melhores formas de utilizar da emoção em 
relação aos filhos, mas de maneira disfarçada, deixando lacunas. 
3 Hipnose é comunicação. Dessa maneira, é importante que você peça para o cliente 
confirmar com sua cabeça se ele já está imaginando aquilo que você pediu. Talvez, o 
cliente não tenha conseguido imaginar e, nesse caso, é importante que você 
identifique se isso aconteceu. Não perca a comunicação com seu cliente.   



o que é importante para mim” É importante que você insira 
sugestões envolvendo o mecanismo de parada durante toda 
a sessão.  

 
7. Ponte ao futuro. Após a descrição da rotina (os sete dias da 

semana), é importante que você faça uma sugestão 
envolvendo uma ponte ao futuro. Como eles devem se 
imaginar no futuro, daqui a dez anos, depois que já 
estiverem dez anos sem fumar? Como será sua relação com 
as pessoas que são importantes para o seu cliente e que 
torcem pelo seu sucesso? Quais outras metas que o seu 
cliente deseja atingir?  

 
 

Substitutos mais utilizados para parar de fumar 
 
Conforme dito anteriormente, as pessoas costumam fumar por vários 

motivos. Aliás, é muito comum que a mesma pessoa fume várias vezes por 
dia, por motivos distintos. Independentemente de a pessoa estar se 
preparando para parar de fumar ou já tenha decidido parar de fumar de uma 
vez por todas, é importante que ela crie estratégias distintas para eliminar 
cada tipo de cigarro.  

 
Estimulação. Esse elemento costuma ser combativo pelo exercício 

físico ou pelo uso de alguma bebida energética. É importante que você 
identifique se essa bebida energética é também um gatilho para o hábito de 
fumar. Por exemplo suponha que seu cliente adore fumar pela manhã para 
se estimular. No entanto, esse mesmo cliente adora fumar enquanto fuma um 
cafezinho. Nesse caso, se você o encorajar a tomar um café quando quiser 
fumar, você vai estar apenas incentivando-o a fumar na sequência. Em geral, 
recomendo o uso do café e do exercício físico para a estimulação. No 
entanto, de acordo com as condições do cliente, posso também indicar um 
chá preto ou chimarrão.  

 
Fuga/Enfrentamento. Fuga e enfrentamento são os elementos mais 

perigosos no combate aos vícios. Devido a ansiedade envolvida com esse 
elemento, é comum os clientes simplesmente desistirem de todo seu 
progresso e simplesmente utilizarem o vício. Ensine seu cliente a usar as 
âncoras de local seguro e uma respiração bem profunda para aliviar toda 
essa ansiedade. Ansiedade costuma surgir bem lentamente, como uma 
verdadeira bola de neve. É importante que seu cliente seja sugerido a utilizar-
se de suas ancoras de local seguro e respiração no momento em que a 
ansiedade já começa a surgir. Caso contrário, essa bola de neve vai apenas 
crescendo, crescendo, até tornar-se incontrolável.  

 
Hábito. Se o cliente estiver reduzindo o cigarro antes de largar, utilize 

barreiras como uma bolsa com zíper de modo que eles tenham que tomar 
uma decisão consciente de fumar. Outra boa ideia é criar um local específico 
para fumar. O local eleito como o fumódromo deve ser o local que o cliente 
menos gosta de fumar (e.g. dentro do carro, deitado na cama...). Enfatize que 



o sujeito ainda está fumando para parar de fumar. Lembre-se de 
dessensibilizar os gatilhos para o fumo e sugira a percepção consciente dos 
anseios. Outra excelente maneira de se combater o hábito é por meio do 
mecanismo de parada. 

 
Nicotina. Se você for médico, pode utilizar-se de adesivos de nicotina 

ou até mesmo algum remédio para combater o tabagismo. No entanto, é 
preciso muito cuidado com o uso desses artifícios. Muitos clientes fumam 
apenas um maço/carteira por dia e, com o objetivo de pararem de fumar, 
começam a usar adesivos de nicotina, passando a colocar em seu organismo 
doses cada vez maiores de nicotina, elevando o nível da dependência.  
 
Descrição das Rotinas 
 
 Como dito anteriormente, a estrutura da sessão é sempre a mesma. A 
ÚNICA diferença será na descrição da rotina. Essa rotina deve ser descrita 
da forma mais detalhada o possível, desde a hora em que o seu cliente 
acorda até a hora em que ele vai dormir. Nessa rotina você vai descrever 
todos os momentos do dia em que ele costumava fumar. Então, se alguém 
consome vinte cigarros por dia, você terá que trabalhar no mínimo com vinte 
momentos distintos do seu dia.  Além de visualizar todos os momentos em 
que seu cliente consome um cigarro, independentemente do tipo da rotina a 
ser visualizada, peço para ele visualizar: 
 

• O momento em que você, o terapeuta, enviará uma mensagem no 
WhatsApp perguntando como foi seu dia. Peço para ele imaginar-se 
respondendo que o dia foi incrível e que foi muito mais fácil do que ele 
imaginava. 

• Peça para seu cliente visualizar a si mesmo ouvindo o áudio da 
sessão que foi gravado e enviado ao seu celular. 

 
Essa rotina pode ser basicamente de dois tipos: 
 

a) A rotina da pessoa que parou de fumar de uma vez 
b) A rotina da pessoa que está se preparando para fumar 

 
 Parando de fumar de uma vez 
 
 A rotina de se parar de uma vez é muito simples. No início do nosso 
protocolo, descrevi vários elementos responsáveis pela manutenção do vício 
do cigarro. Apesar de serem variados, podemos agrupar os gatilhos 
responsáveis pelo consumo do cigarro em apenas dois grandes grupos. Veja 
cada grupo e a solução adequada: 
 

• Ansiedade. Estresse, fuga, enfrentamento... todos esses motivos 
levam à ansiedade. Assim, toda vez que surgir na rotina algum cigarro 
decorrente de alta ansiedade, peça para ele visualizar a si mesmo 
utilizando-se da âncora de local seguro associada a respiração. 
IMPORTANTE! Durante essa visualização, peça para seu cliente 
EXECUTAR a âncora de local seguro e a respiração. 



• Gatilhos. Como você viu anteriormente, os gatilhos podem ser os 
mais diversos: aceitação social, alimentos, bebidas, hábito, dentre 
outros. Nesses casos, o cliente não costuma ter ansiedade. No 
entanto, devido aos gatilhos ou até mesmo aos hábitos inconscientes, 
ele acaba fumando. Assim, o ideal é você repetir em voz alta o 
MECANISMO DE PARADA, toda vez que seu cliente se deparar com 
algum desses cigarros. Não se preocupe se você for repetitivo. Se 
existirem vários e vários cigarros no mesmo dia envolvidos com esses 
gatilhos, execute o mecanismo de parada em todos eles. Além disso, 
peça para seu cliente visualizar-se evitando os alimentos e bebidas 
gatilhos e utilizando, se possível, dos substitutivos adequados. 

 
Preparando-se para parar de fumar 
 

Alguns clientes não estarão preparados para parar de uma vez. Em geral, 
não estarão preparados por dois motivos distintos: 
 

a) Vontade de se despedir do vício, como se fosse um ritual de 
passagem. 

b) Cliente fuma mais de um maço/carteira por dia e precisa diminuir o 
número de cigarros.  

 
Ainda que o cliente queira apenas se despedir do cigarro, é importante 

que ele esteja fumando de acordo com sua nova rotina. Não permita que ele 
simplesmente fume desesperadamente a semana inteira como uma  forma 
de se despedir.  

Antes da hipnose propriamente dita, converse com seu cliente e 
identifique como será a rotina de despedida do cigarro. Quais cigarros ele vai 
manter? Quais cigarros ele já vai largar? Alguns clientes preferem 
simplesmente manter o número de cigarros, mas fumar pela metade. Outros 
clientes, preferem manter alguns cigarros inteiros (geralmente, os de fuga e 
enfrentamento) e abandonar os outros. De qualquer forma, é importante que 
você crie uma nova rotina envolvendo o cigarro.  

Torne público sua vontade de parar de fumar. Fale para as pessoas que 
são importantes na sua vida e esclareça como isso é relevante pra você.  

Ressalte com seu cliente que ele está “fumando para parar”. É uma 
despedida, uma preparação. Por isso, as regras devem ser bem rígidas. 

A rotina para se preparar para parar de fumar possui algumas regras 
importantes. Essas regras são entregues a seu cliente impressas. Antes 
mesmo da hipnose, leia essas regras com seu cliente e esclareça qualquer 
dúvida. O ideal é que essa folha esteja impressa em um papel mais grosso, 
timbrado com a logomarca da sua clínica.   



 
 
 
1) Lembre-se de levar seu cartão de motivação com você, todos os dias. Ele contém os motivos pelos quais 
isso é tão importante para você. 
 
 
2) Escolha um lugar para fumar dentro ou ao redor da sua casa que seja o lugar menos confortável que você 
pode pensar para fumar. Este será o ÚNICO lugar em sua casa em que você fuma durante esta última semana 
de fumar. A partir desse momento, você já não fuma mais por prazer. Você está fumando para largar.  Agora 
mova toda sua parafernália de fumar, como cinzeiros e isqueiros para esse lugar. Isto vai tornar o ato de fumar 
menos conveniente. Pense antes de fumar: “Estou fumando automaticamente ou de forma consciente?”. 
Lembre-se: você está fumando para parar.  
 
 
3) Livre-se de todos seus cigarros. Pesquise, descubra e elimine qualquer e todos os cigarros escondidos que 
você pode tiver à disposição como no sofá e na geladeira. Em seguida, escolha uma marca de cigarro que 
você não gosta e faça o compromisso de comprar apenas um maço de cigarro por vez. Compre um novo maço 
apenas quando esse maço já comprado tiver acabado completamente. Lembre-se mais uma vez: você está 
fumando para parar de fumar. 
 
4) Para esta última semana, corte os cigarros pela metade e somente fume a metade filtrada. Além disso, fume 
os cigarros na mão oposta que você faria normalmente. Isso ajuda a eliminar o automatismo no ato de fumar. 
 
5) Limite o seu consumo de álcool pelo menos durante o protocolo. Se existir o hábito de fumar enquanto se 
bebe, o ideal é simplesmente parar de beber por esse período. Além disso, o álcool pode diminuir a sua 
determinação para seguir os passos e completar esse plano. 
 
6) Reduza o consumo de cafeína para o mínimo durante e imediatamente após esse processo. O chá é um 
bom substituto. Excepcionalmente, se o cigarro for utilizado como estimulante e não exista o hábito de fumar 
quando se bebe café, utilize o café como substituto. 
 
7) Você DEVE descansar bastante, especialmente durante a sua primeira semana livre do cigarro. 
 
8) Comece a aumentar a ingestão de água e sucos de frutas naturais agora e, pelo menos até a semana livre 
do cigarro. 
 
9) Se possível, utilize da prática diária de exercícios físicos para atingir seu objetivo 
 
10) Comece a aumentar a ingestão de água e sucos de frutas naturais agora e, pelo menos até a semana livre 
do cigarro. 
 
11) Torne público o seu compromisso em parar de fumar. Avise a todos seus amigos e família que você vai 
largar o cigarro na sua data de abandono. Esse compromisso público lhe ajudará a atingir seu objetivo. 
 

 
 
 A sessão para quem está “se preparando para parar” é praticamente a 
mesma de quem vai “parar de uma vez”. Você também vai utilizar da âncora 
de local seguro, mecanismo de parada e vai sugerir o uso dos 
alimentos/bebidas substitutivos. A única diferença é que você vai incorporar 
na descrição da rotina os hábitos descritos na tabela anterior. Lembre-se de 
enfatizar o mecanismo de parada, principalmente naqueles cigarros que 
vocês decidiram eliminar. 
 Se seu cliente tiver decidido cortar os cigarros pela metade, mas 
mantendo o número de cigarros (tornando os cigarros com a metade do 
tamanho), é importante que você peça para ele imaginar-se logo no início do 
dia cortando os cigarros pela metade. 
 
Primeira sessão – 2 horas 
 

Reserve muito tempo para essa primeira sessão. Normalmente, 
reservamos duas horas, já que precisaremos não apenas realizar o pre-talk 
para a hipnose, mas também explicar por que simplesmente “querer parar” 
não é suficiente. Essa explicação será feita utilizando-se da teoria da mente.  



Gosto muito de explicar a teoria da mente. Você pode usar a minha4 
explicação ou o modelo do Gerald Kein. Gosto de ensinar esses modelos da 
mente na clínica para explicar ao sujeito por que ele falhou tantas vezes no 
processo de parar de fumar.  

Além disso, é preciso que o cliente decida o dia em que vai parar de 
fumar a assine o compromisso. 
   

 
Sugestões terapêuticas 

 
As sugestões terapêuticas ocorrerão de acordo com os objetivos do 

cliente. De forma geral, temos quatro tipos de sugestões para o processo: 
 
• Âncora de local seguro: ancoragem para controlar 

ansiedade. Ela já foi descrita no inicio desse manual.  
• Mecanismo de parada: sugestões envolvendo a 

conscientização do ato de fumar e sua interrupção. Essas 
sugestões também já foram descritas anteriormente.  

• Ponte ao futuro: visualizações e ancoragens envolvendo o 
contato com uma nova percepção do cliente de si mesmo. 
Como o cliente se virá no espelho algum tempo após ter 
parado de fumar.  

• Aversão: sugestões envolvendo um condicionamento aversivo 
envolvendo o cliente e o cigarro. Deve ser usadas com 
moderação, não apenas por incomodarem o cliente, mas 
também porque, a longo prazo, não costumam ser eficazes. 

 
Ponte ao futuro 

 
Seguem alguns sugestões de roteiros envolvendo a ponte ao futuro. 

Dessas sugestões abaixo, a da auto-imagem costuma ser a mais utilizada.  
Lembre-se que os roteiros devem ser personalizados de acordo com 

cada sujeito. Aqui temos apenas uma sugestão. 
 
Auto-Imagem 
 

Imagine que você viajou no tempo... para dez anos após aquela 
primeira sessão para parar de fumar. Você se visualiza um pouco mais 
velho... mas com uma aparência mais saudável. Você percebe que apesar de 
terem passado dez anos, sua aparência é muito mais atlética... Você voltou a 
praticar aquele esporte que você tanto gostava... Sua respiração está cada 
vez mais clara, tranquila... Olhe para cada detalhe dessa sua nova imagem... 
sinta como isso é importante para você. Sinta essa emoção positiva... 
Balance sua cabeça quando já estiver sentindo essa emoção...  
 
[Lembre-se que o importante é ressaltar os elementos de auto-imagem que 
são importantes para seu cliente. Alguns clientes se preocupam com saúde, 

                                                             
4 http://bit.ly/teoriadamente 



outros apenas com aparência. Ainda que seja bom conjugar esses dois 
elementos, lembre-se de enfatizar aquilo que é importante para ele.] 
 
Dois futuros 
 

Você tem que tomar uma decisão. Visualize ou imagine o tempo 
avançando até os próximos dez anos... E você ainda está fumando cigarros. 
Repare no que você visualiza. Como está parecendo a sua respiração? E a 
saúde? Pele? Com o que a vida se parece? Existe até mesmo uma vida? No 
momento em que sentir o incômodo dessa imagem, levante seu dedo 
indicador direito. [aguarde o sinal]  
 

Deixe essas imagens desaparecerem ...... e vão sumindo, sumindo... 
agora visualize ou imagine mais uma vez o tempo avançando para quinze 
anos no futuro. No entanto, dessa vez, você é um não fumante permanente... 
Observe essas imagens... você com boa saúde... respiração tranquila... a 
pele saudável...  

 
[Lembre-se de inserir as palavras e objetivos do próprio paciente] 
 
Destes dois futuros, agora você está certo de qual deles você deseja...   
 
[Comece a descrever o futuro sem cigarros] 

 

Aversão 
 
 Conforme dito anteriormente, a criação de âncoras aversivas possuem 
pouca eficácia à longo prazo quando utilizadas isoladamente. Devido ao 
fenômeno da habituação, o cliente acaba se acostumando com a aversão e 
ela acaba perdendo o seu significado.  

No entanto, não são raras as vezes em que os próprios sujeitos 
pedem que esse tipo de ancoragem seja feita. Aliás, esse é o único motivo 
pelo qual ainda continuo realizando esse tipo de sugestão. Alguns clientes 
simplesmente sentem que esse tipo de sugestão é essencial. Eles costumam 
dizer durante a anamnese: “Eu quero ter nojo desse veneno! Acho que só 
vou parar se eu tiver nojo do cigarro”.  
   
 
Regressão para aversão 
 

Viaje no tempo para um momento anterior em sua vida quando você 
pode se lembrar fumando um de seus primeiros cigarros. Enquanto os meses 
vão voltando, vão voltando... você vai se lembrando.... Quantos anos você 
tem? Você está em um local aberto ou fechado? Sozinho ou com outras 
pessoas? O que está acontecendo? Qual a marca de cigarros que você está 
usando? 

Conforme você se vai se lembrando desse primeiro cigarro, se atente 
para os detalhes. Qual é o cheiro? Tem gosto de quê? Toda vez que você 
colocar um cigarro na boca, você sentirá esse gosto ruim...  

 



[Descrever aquilo que o sujeito disse que era ruim nessa primeira 
experiência] 

 
NOTA IMPORTANTE: Observe que a regressão para aversão não é 

uma regressão que envolve emoções. É uma regressão que Dave Elman 
chamava de PIN-POINT, onde se volta no tempo para um período específico. 
Em geral, o primeiro cigarro possui um gosto ruim, por isso gosto e voltar 
para esse primeiro cigarro e observar aquilo que o meu cliente não gostou na 
sua primeira experiência.  

 
 
Encerramento 
 

Depois de despertar o cliente, reforce como a sessão foi incrível! Os 
nossos clientes costumam ficar sugestionáveis até uns dez minutos após a 
sessão. Então, é um bom momento para reforçar tudo aquilo que foi 
alcançado. Lembre-se de pedir para eles conscientemente utilizarem a 
âncora de local seguro e verifique se existe alguma dúvida. Além disso, 
repasse com ele toda a nova rotina que será feita no seu dia-a-dia, seja ela 
para “parar de forma definitiva” ou para “se preparar para parar de fumar”. 
Finalmente, lembre-se de avisar seu cliente sobre a importância de ouvir o 
áudio da sessão que foi gravada todas as noites antes de dormir.  

Mantenha sempre um contato diário com seu cliente, principalmente 
nas primeiras quatro semanas após o abandono do cigarro. 
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