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VIVÊNCIA E TÉCNICAS CORPORAIS 
INSERIDAS NUM PROGRAMA 

ANTITABAGISTA DENTRO DA EMPRESA 
(Uma proposta para atendimento em grupo) 

Ana Maria Caramujo Pires de Campos 

Com as novas experiências normativas quanto à proibição de fumar na 
empresa, criou-se em algumas delas um apoio da equipe médica para aqueles 
que desejam deixar de fumar. Este trabalho refere-se ao treinamento de equipes 
de saúde, médicos e enfermeiros, que posteriormente orientariam o programa 
antitabagista dentro da empresa. 

O treinamento foi realizado em dois dias, perfazendo um total de oito 
horas, sempre em duas etapas. Na primeira etapa: aulas teóricas, 
instrumentalizando a equipe para lidar com a ansiedade provocada pela 
abstinência, levando em conta os diferentes tipos de personalidade. E também, 
as implicações psicológicas no hábito de fumar e principalmente no deixar de 
fumar, utilizando regras de despareamento do fumar em situações prazeirosas 
(não fumar em situações familiares e prazeirosas, e limitar o seu uso, 
enfraquecendo substancialmente esse condicionamento). Na segunda etapa: 
vivências e técnicas corporais com o objetivo de proporcionar maior 
percepção e consciência corporal, regulação e reajustamento fisio-psíquico. 
O trabalho corporal é de muito valor porque ajuda a manter a homeostase, 
quer dizer, ajuda a manter as condições corporais internas constantes. 

Citando Jacob, Francone e Lossow (1): "O termo homeostase foi 
desenvolvido pelo fisiologista americano Walter Cannon . A palavra 
homeostase , do grego: homois = igual; stasis = posição, significa 
condições de estado estacionário - mantido dentro dos valores normais 
apesar da alteração contínua - que são mantidas por processos 
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fisiológicos coordenados. Dentre os mecanismos de controle 
homeostásico estão aqueles de manutenção das concentrações normais 
dos elementos sangiiíneos, a temperatura corporal, o volume e o pH dos 
líquidos corporais, a pressão arterial e a jreqüência cardíaca. 

O corpo humano é uma unidade altamente organizada e 
precisamente ordenada que funciona como um todo integrado. Esta 
unidade estrutural e funcional é alcançada através de uma organização 
estrutural e numerosos mecanismos de controle inter-relacionados. Cada 
porção do corpo - célula, tecido, órgão, etc ... - ainda que retendo algum 
grau de independência (autonomia) através de controle próprio, é aJetada 
por outras áreas do corpo e, por sua vez, ateta essas outras áreas. Do 
mesmo modo, o corpo como um todo é parcialmente independente da 
influência do meio ambiente e, contudo, é ainda afetado por esse meio 
que também o afeta. Vários órgãos do corpo podem ser mais bem 
entendidos como órgãos homeostásicos, uma vez que suafunção principal 
está orientada para a manutenção da homeostase .. esses órgãos incluem 
o coração, os pulmões, os rins, o figado, o trato gastrintestinal e a pele. 
Esses órgãos desenvolveram-se em unidades distintas. 

A coordenação das funções do corpo ocorre por mecanismos 
internos de regulação. " 

Além disso, de acordo com estudos neurofisiológicos recentes existe 
uma correlação entre a atividade fisica e a relaxação com a produção das 
endorfinas, responsáveis pelas sensações de bem-estar e alívio da ansiedade. 

Nos anos 70, os cientistas que estavam estudando os efeitos 
analgésicos dos peptídios opiáceos sobre a Junção cerebral (por exemplo, 
morfina) descobriram que estas substâncias tinham propriedades 
neurotransmissoras que agiam, provavelmente, sobre áreas receptoras 
opiáceas especificas no cérebro. Com este achado, chegou-se à conclusão 
de que, talvez, o próprio cérebro produzia substâncias endócrinas 
semelhantes aos opiáceos, capazes de alterar o humor. 
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A evidência da existência de substâncias endógenas que se 
comportavam como os opiáceos foi fornecida pela primeira vez na 
metade dos anos 70, com o isolamento e a purificação de dois 
pentapeptídios opiáceos, a metionina e a leucina encefalina (em grego, 
encefalina significa "no cérebro"). Esses opiáceosfazem parte de uma 
molécula maior, precursora da pró-opiocortina, produzida na parte 
anterior da hipófise. V árias outras substâncias opiáceas também foram 
identificadas, incluindo beta-lipotrofina, beta-endorfina e, mais 
recentemente, dimorfina, que é o mais poderoso dos peptídios opiáceos. 
O hormônio hipofisário ACTH também tem origem na molécula 
precursora pró-opiocortina. Os efeitos dos vários opiáceos de produção 
endógena são proteiformes, indo desde suafunção como neuro-hormônio 
até aquela de um neurotransmissor. Em geral, admite-se que os opiáceos 
endógenos produzem uma poderosa inibição da liberação hormonal por 
parte da hipófise posterior, especialmente a liberação de LH e FSH. Por 
outro lado, a liberação de GH e PRL é estimulada pelos peptídeos 
opiáceos. A pesquisa mostra que as concentrações séricas dos opiáceos 
endógenos, principalmente beta-endorfina e/ou beta-lipotrofina, 
aumentam em resposta ao exercício, porém com uma variação 
significativa na magnitude da resposta entre os diferentes indivíduos. A 
elevação da beta-endorfina em homens e mulheres que se exercitam 
chegou a alcançar cinco vezes o nível de repouso, com valores ainda 
mais altos provavelmente ocorrendo no próprio cérebro. O significado 
fisiológico exato da resposta ao exercício por parte dos vários peptídios 
opiáceos endógenos continua obscuro, porém vários efeitos importantes 
podem ser levados em conta. O efeito mais notável postulado para a 
endorfina tem sido seu papel no desencadeamento da denominada 
"alegria do exercício" - um estado de euforia quando a pessoa que se 
exercita experimenta um certo contentamento e outros observavam 
relaxamento e aprimoramento do humor à medida que progredia a 
duração de um exercício de moderado a intenso. A secreção de endorfina 
também foi implicada no aumento da tolerância à dor, no maior controle 
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do apetite e numa redução da ansiedade, da tensão, da raiva e da 
confusão. O efeito do treinamento sobre a resposta às endorfinas é 
controvertido, pois dispomos apenas de dados limitados. Em um estudo, 
não se observaram alterações significativas na resposta de beta-endorfina 
ao exercício prolongado após oito semanas de treinamento de endurance. 
Em contraste, outro estudo mostrou que o treinamento fzsico aumentava 
a resposta das beta-endorfinas e beta-lipotrofinas ao exercício. Estudos 
recentes indicam que diferentes tipos de treinamento podem induzir 
efeitos variáveis sobre a liberação desses hormôniosdurante o exercício, 
com o treinamento anaeróbico ou de velocidade produzindo o maior 
aumento hormonal. Isto sugere que fatores anaeróbicos podem afetar o 
padrão de liberação hormonal. Somos induzidos a admitir que, com o 
treinamento fzsico, o indivíduo se torna mais sensível aos efeitos dos 
opiáceos, tornando-se então necessária uma menor concentração do 
honnônio para induzir um efeito especifico. Neste sentido, o exercício 
regular poderia ser encarado como um tipo de "vício positivo". Parece 
também que os opiáceos produzidos no organismo durante o exercício 
são degradados mais lentamente no sangue dos indivíduos treinados, 
em comparação com os destreinados. Certamente, esta menor velocidade 
de eliminação facilitaria a resposta de determinado opiáceo e poderia 
aumentar a tolerância ao exercício prolongado. " (2) 

O quadro observado também ocorre em relação às técnicas corporais 
e de relaxamento. Quanto maior a vivência nessas técnicas maior e mais 
estável a .produção dessas substâncias no corpo promovendo bem estar e 
alívio de ansiedade. 

O programa de vivências e técnicas corporais no primeiro treinamento, 
incluiu exercícios de respiração, canto, automassagem nos pés, massagem 
no corpo todo, trabalho com a pele (Imaginação ativada,fimtasias e sugestões). 
No segundo treinamento: psicocalistênicos, canto, treinamento autógeno de 
Schultz. Esse programa vivencial objetivou instrumentalizar a equipe de saúde 
no sentido de proporcionar aos tabagistas outras formas de lidar com a 
ansiedade provocada pela abstinência sem necessitar dos medicamentos 
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convencionais como por exemplo: os ansiolíticos, para que através de uma 
maior percepção e conscientização coporal o indivíduo possa se beneficiar 
com seus próprios recursos nesse processo tão complexo, desenvolvendo 
autonomia e independência de substâncias químicas externas ao próprio 
orgarusmo. 

O treinamento foi realizado com as equipes de saúde e não diretamente 
com os funcionários não só por levar em conta a realidade de cada empresa, 
mas também visando um trabalho de base com aqueles que darão continuidade 
a esse programa, uma vez que passaram pela experiência e vivência corporal 
podem transmitir a mesma com o conhecimento empírico dos seus beneficios 
a curto e longo prazo. 

Foi surpreendente a aceitação, interesse e participação por parte dos 
médicos e enfermeiros no que se refere ao trabalho vivencial. Observou-se 
que no decorrer dos trabalhos corporais foi se criando" a empatia, o 
relacionamento, a intimidade" e a descontração entre todos nós promovida 
através da intimidade" que cada um dos participantes "criou" com o seu 
próprio corpo. Todos se sentiram mais soltos, mais interativos, mais alegres 
(riam e brincavam enquanto se tocavam, e ao mesmo tempo sentiam a 
importância e a seriedade daqueles trabalhos). Alguns relatos que surgiram 
através das observações, do sentir, das sensações, das idéias que 
experienciaram durante os trabalhos: "Parece que meu corpo flutuava de tão 
leve"; "Minha respiração no início era curta, depois foi se expandindo ... "; Eu 
senti como pequenos choquinhos nas extremidades das mãos e dos pés que 
subiam ao longo do corpo"; Eu vi cores - amarelo e lilás - uma sensação 
agradável, e num segundo momento, vi algo que se movimentava e crescia 
como uma espiral que se expande"; "Nossa! Ao eliminar o ar residual, eu 
senti uma forte emoção" (seus olhos estavam lacrimejando) é como se algo 
precisasse sair"; "Como os meus pés estão doloridos e eu nem os percebia"; 
Depois da massagem num dos pés percebo como o outro lado - o não 
massageado - está desequilibrado, tenso, e o lado massageado parece leve, 
mais ereto, mais longo"; "Com os dois pés massageados me sinto equilibrado, 
mais alto, meus braços se soltaram"; Parece que agora eu enxergo melhor, 
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mais claro"; "Parece que dornú um longo sono e acordei bem disposta"; 
"Como a gente abandona o próprio corpo"; "Como é importante cuidar do 
corpo, é um ato de amor consigo próprio"; etc. 

Segundo Pethõ Sándor, o relaxamento é um método de 
recondicionamento psico-fisiológico. É igualmente indicado como 
processo restaurador e reconstituinte na medicina geral e suas várias 
especialidades. O relaxamento, em qualquer das suas modalidades, como 
recondicionamento psico fisiológico, encontra-se já praticamente em 
todas as áreas, mesmo com acentuações e colocações diferentes, 
afirmando assim sua autenticidade, na qualidade de aparato 
indispensável e de valor no equipamento terapêutico também do 
psicólogo. O relaxamento ocupa posição de destaque, naturalmente, 
porque pela comutação dos processos fisiológicos, de suas 
autoregulações, rítmos, "memórias", reagibilidades e coordenações, 
retroage sobre a afetividade, alterando de modo intenso, também as 
reações da personalidade. O resultado será, além do "descanso ", o 
"desatar" interno, a introspecção e a reprodução construtiva das antigas 
vivências, atingindo-se assim, novas coordenações e estruturações 
psicobiológicas. (3) 

O programa antitabagista foi baseado numa experiência anterior 
implantada numa empresa com 200 funcionários durante quatro meses. Havia 
uma psicóloga de plantão quatro horas semanais atendendo cada funcionário 
durante trinta minutos. O programa atingiu 70% de resultados positivos 
interferindo num melhor e mais eficiente desempenho profissional para aqueles 
ex-tabagistas que conseguiram superar as crises de abstinência com os 
recursos adquiridos durante o programa. 

O programa atual foi condensado, e realizado durante oito horas, em 
dois dias levando em conta a realidade e as necessidades das empresas 
obtendo resultados satisfatórios. 
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