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INTRODUÇÃO
O uso de drogas faz parte da história de todos os

povos, sendo uma prática antiga e universal presente
em diversas culturas, e seu uso empregado com
objetivos diferentes como terapêuticos, religiosos e

recreativos. (Bucher, 1992).
Atualmente, o uso de drogas, sejam elas ilícitas ou
lícitas, tem representado uma grave ameaça à saúde

de inúmeros indivíduos e contribuído para a elevação
dos índices de violência e criminalidade, tornando-se
além de um problema de saúde, um problema social
que requer maior atenção, prevenção e tratamento.

ABUSO DE SUBSTÂNCIAS X
DEPENDÊNCIA

O abuso de substâncias é o uso repetido da droga em situações nas quais a
utilização é potencialmente prejudicial a si e a outros, mesmo tendo

conhecimento dos prejuízos que podem lhe causar. (biológico, psicológico
ou social).

A dependência é o consumo da substância sem
controle, geralmente associado a problemas sérios
para o usuário.

CRITÉRIOS E DIAGNÓSTICOS
Os critérios para abuso de substâncias, conforme o

DSM-V, incluem:
• prejuízo de funções (ausência no trabalho ou nas
obrigações domésticas),

• uso nocivo (como dirigir intoxicado),
• problemas legais relativos ao uso e problemas
sociais ou interpessoais decorrentes deste.

Para o diagnóstico de abuso de substâncias, um dos critérios citados
anteriormente deve estar presente por mais de um ano, sendo que o
paciente nunca tenha preenchido os critérios para dependência de
substâncias nesse período.

CRITÉRIOS E DIAGNÓSTICOS
Os critérios para dependência, conforme o DSM-V, incluem:
• Forte desejo ou senso de compulsão
• Dificuldades em controlar o comportamento
• Sintomas de abstinência ou o uso da substância para evitá-los
• Evidência de tolerância
• Abandono progressivo de prazeres ou interesses
• Persistência no uso da substância

Para o diagnóstico de dependência observar se o uso da substância levou a
três ou mais consequências negativas, citadas a cima, na vida da pessoa ao

longo de 12 meses.

RECAÍDA
A recaída se define como qualquer transgressão no comportamento ou

estilo de vida anterior, depois de um período inicial de abstinência e de
mudanças no estilo de vida.

SINTOMAS
• Desonestidade

• Frustração

• Impaciência

• Euforia

• Intolerância

• Autopiedade

• Falta de disciplina

• Pretensão

• Depressão

• Ausência nos grupos

PREVENÇÃO DE RECAÍDA - PR
O principal objetivo da PR é tratar o problema da recaída e gerar técnicas
para prevenir ou manejar sua ocorrência.
O foco primário da PR é manter a mudança de hábito, antecipando as

situações de alto risco e procurando lidar com elas.

Essa forma de tratamento promove o aumento da consciência e escolha do
paciente frente ao problema, desenvolvendo habilidades de enfrentamento
e maior confiança, controle e autoeficácia em suas vidas.

ESTRATÉGIAS DA PREVENÇÃO DE RECAÍDA

1º) Prevenir um LAPSO inicial e manter a abstinência ou as metas de
tratamento de redução de dano.

2º) Proporcionar o manejo do LAPSO, quando de sua ocorrência, a fim de
prevenir uma recaída completa, independentemente da situação ou dos

fatores de risco iminentes.

LAPSO X RECAÍDA
O LAPSO é um breve momento de retorno ao comportamento disfuncional
anterior (do latim lapsus, escorregão).

Exemplo: o uso da droga após um período de abstinência, caso o indivíduo
não volte a fazer o uso frequente da substância.
A exposição a situações de risco sem a devida capacidade de enfrentá-las é

o que causa o lapso. (Hermann, 2002)

LAPSO X RECAÍDA
A RECAÍDA refere-se a um colapso ou revés na tentativa de uma pessoa
mudar ou modificar qualquer comportamento-alvo. (Marlatt, 1978)

Se os lapsos, no entanto, se sucederem e
o individuo voltar ao padrão de consumo

anterior ao tratamento, refere-se a uma
recaída. (Hermann, 2002)

A recaída é um lapso mais demorado, uma série de eventos que pode ou
não ser seguida de um retorno à abstinência. (Jungerman, 2007, p. 191)

EFEITO DE VIOLAÇÃO DA ABSTINÊNCIA - EVA
Se o indivíduo não tem uma resposta de enfrentamento efetiva para lidar
com situações de alto risco, a tendência é “ceder à tentação”.

A “decisão” de consumir ou não um produto é mediada pelas expectativas
que indivíduo tem quanto aos efeitos iniciais do uso da substância.
(Jones, Corbin, Fromme, 2001)

EFEITO DE VIOLAÇÃO DA ABSTINÊNCIA - EVA
Os indivíduos que optam por “ceder” podem ser vulneráveis ao “Efeito de
Violação da Abstinência” (EVA), que é a auto responsabilização, a culpa e a
percepção da perda de controle muitas vezes vivenciada pelos indivíduos

após a violação de regras auto impostas. (Marlatt e Gordon, 1985)

EFEITO DE VIOLAÇÃO DA ABSTINÊNCIA - EVA
O EVA contém um componente afetivo e um componente cognitivo.
Componente afetivo
está relacionado a sentimentos de culpa, vergonha e desesperança.
Comportamento cognitivo
supõe que se o indivíduo atribui um lapso a fatores internos,

globais e incontroláveis, ele aumenta o seu risco de recaída.
(Weiner, 1974)

Entretanto se ele encarar o lapso como um fator

externo, não-estável e controlável, a probabilidade de recair diminui.

Ex: Um indivíduo que encara o lapso como um fracasso irreparável é provável
que seu quadro progrida para uma recaída. Mas se o mesmo indivíduo encara
o lapso como um processo de aprendizagem a progressão para uma recaída é
bem menos provável. (Marlatt e Gordon, 1985)

MODELO COGNITIVO COMPORTAMENTAL DA RECAÍDA
Situação de
alto risco
Resposta de
enfrentamento

Nenhuma resposta
de enfrentamento

Autoeficácia
diminuída /
expectativa de
resultados positivos

Autoeficácia
aumentada

Uso inicial da
substância

Probabilidade de
recaída diminuída

Efeito de Violação da
Abstinência (EVA)
Probabilidade de
recaída aumentada

Adaptado de Marlatt e Gordon, 1993.

MAPA DA RECAÍDA
O mapeamento de possíveis cenários auxilia a preparar os pacientes a lidar
com as situações e usar respostas de enfrentamento apropriadas.

Objetivos:
• Para melhor autoeficácia do paciente

• Prevenir a incidência de um lapso
• Usar respostas de enfrentamento apropriadas
• Auxiliar pacientes a lidar com situações de alto risco

As respostas de enfrentamento se tornam mecanismos de adaptação,
que podem ou não ser eficazes ou inofensivos.

MAPA DA RECAÍDA
Respostas positivas de enfrentamento
• OUVIR MÚSICA
• BRINCAR COM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
• RIR OU CHORAR
• ESCRITA, PINTURA
• PRECE OU MEDITAÇÃO
• DISCUTIR AS SITUAÇÕES COM UM AMIGO
• PRATICAR RESPIRAÇÃO PROFUNDA

MAPA DA RECAÍDA
Respostas negativas de enfrentamento

• CRITICAR A SI MESMO DEMASIADAMENTE

•

DIRIGIR RÁPIDO

•

ROER AS UNHAS

•

TORNAR-SE AGRESSIVO OU VIOLENTO

• COMER DEMAIS OU MUITO POUCO

• BEBER MUITO CAFÉ
• EVITAR O CONTATO SOCIAL

MAPA DE RECAÍDA
→ Treinamento de habilidades comportamentais com intervenções

cognitivas destinadas a prevenir ou limitar a ocorrência de episódios
de recaída.

→ O tratamento de prevenção da recaída começa com a avaliação dos
potenciais riscos interpessoais, intrapessoais, ambientais e fisiológicos
de recaída e os fatores ou situações que podem precipitá-la.

Determinantes Intrapessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Autoeficácia
A autoeficácia é definida como o grau de confiança do indivíduo em sua
própria capacidade de realizar um determinado comportamento em
um contexto específico.

Determinantes Intrapessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Expectativas de resultado
As expectativas de resultado quanto ao uso de drogas referem-se à
antecipação dos efeitos que um indivíduo espera obter em consequência
do consumo de uma substância. As expectativas podem relacionar-se aos
efeitos físicos, psicológicos ou comportamentais e os efeitos esperados
não correspondem necessariamente aos efeitos reais vivenciados após o
consumo.

Efeito esperado
físico

Sentir-se mais relaxado

Efeito real
(após uso da substância)

Tensão aumentada

psicológico

Sentir-se mais feliz

Tristeza

comportamental

Sentir-se mais sociável

Retraimento

Determinantes Intrapessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Motivação
A motivação pode se relacionar ao processo de recaída de duas maneiras
distintas: a motivação para a mudança de comportamento positiva e a
motivação ao envolvimento em comportamento-problema.
Há diferentes níveis de motivação para a mudança:
1) Pré-contemplação: A pessoa não tem a
intenção de mudar e pode nem ter consciência

do problema associado ao comportamento.

2) Contemplação: A pessoa reconhece o problema
e começa a pensar nos prós e contras.

Determinantes Intrapessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Motivação
3) Preparação: A pessoa quer mudar no futuro próximo, e começa a dar
pequenos passos em direção a uma mudança de comportamento.

4) Ação: A pessoa faz mudanças evidentes e concretas no seu

comportamento ou inicia novos comportamentos saudáveis.
5) Manutenção: A pessoa mantém os novos comportamentos de forma

sustentada e trabalha para prevenir a recaída.

Determinantes Intrapessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Enfrentamento
Com base no modelo cognitivo-comportamental de recaída, o preditor mais
importante de recaída é a capacidade do indivíduo de utilizar estratégias de
enfrentamento efetivas ao lidar com situações de alto risco.
O enfrentamento inclui tanto estratégias cognitivas quanto comportamentais
destinadas a reduzir o risco ou conseguir gratificação em uma dada situação.

Determinantes Intrapessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Estados emocionais
O uso excessivo de substâncias é motivado pela regulação afetiva, tanto
positiva quanto negativa.
O uso de substâncias é com frequência um reforço para os pacientes, levando
o indivíduo a se envolver mais profundamente no futuro. Muitas vezes o uso
de substâncias proporciona reforço negativo via a melhora de um estado
afetivo desagradável, como sintomas físicos de abstinência.

Determinantes Intrapessoais:
 Fissura

MAPA DA RECAÍDA

É associada a uma perda de controle e a incapacidade de se abster da
substância. Deve ser considerada um determinante importante a ser
observado durante o tratamento, pois deixa o dependente vulnerável à
recaída e, consequentemente, ao abandono do tratamento. Os gatilhos

também podem promover pensamentos e comportamentos associados à
fissura pela substância. Eles podem ser tanto internos – estados afetivos
como ansiedade, depressão, raiva ou felicidade – quanto contextuais,

associados a fatores ambientais como, por exemplo, ser exigido no
trabalho/escola. (MARLATT, 1999). Estudo revela que a sensação de fissura
possui componentes fisiológicos, cognitivos, afetivos e comportamentais,
que muitas vezes acaba levando o dependente de substância psicoativa que
estava abstinente ao uso novamente.

Determinantes Interpessoais:

MAPA DA RECAÍDA

 Apoio Social
Desempenha um papel fundamental como determinante interpessoal de
recaída. O apoio social negativo, na forma de conflito interpessoal, e a
pressão social para o uso de substâncias têm sido relacionados a um risco
maior de recaída. A pressão social pode ser direta, quando os pares tentam

convencer o sujeito a usar uma substância, ou indireta, através do modelo
e/ou da exposição ao gatilho. Do mesmo modo, os traços de personalidade
antissocial que tendem a impedir relacionamentos sociais positivos são com

frequências associados ao risco aumentado de recaída.

PRINCIPAIS TÉCNICAS E INTERVENÇÕES
 Reduzir disponibilidade a exposição à droga e gatilhos
relacionados (dinheiro, objetos relacionados ao uso, etc.)

 Estimular a decisão de parar de usar explorando as consequências
do uso, positivas e negativas

PRINCIPAIS TÉCNICAS E INTERVENÇÕES
 Automonitoramento e identificação, conduzindo análises
funcionais do uso de substâncias

 Reconhecer a fissura condicionada e desenvolver estratégias
para enfrentá-las

PRINCIPAIS TÉCNICAS E INTERVENÇÕES



Identificar decisões aparentemente irrelevantes que podem culminar
em situações de risco

 Preparar para emergências e enfrentamento da recaída no uso de
substâncias

PRINCIPAIS TÉCNICAS E INTERVENÇÕES
 Desenvolver habilidades de recusa da droga

 Identificar e confrontar pensamentos sobre droga

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NA PR
A Prevenção de Recaída é uma abordagem baseada nos princípios da
Terapia Cognitivo-comportamental.
As abordagens utilizadas pela Terapia Cognitivo-comportamental, no
tratamento de Transtornos relacionados ao Uso de Drogas (TUD),
evidenciam a necessidade da presença de vários elementos no

tratamento para que ocorra a mudança desejada.
Estes fatores podem ser resumidos pela frase: a pessoa estar “pronta,
com vontade e capacitada” para evitar o uso das substâncias.
(ROLLNICK; MASON; BUTLER, 1999).

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NA PR
Ou seja, o indivíduo deve:

• Estar preparado para fazer mudanças em sua vida e no comportamento
associado ao uso de substâncias (“estar pronto”)

• Ele deve também ter vontade de
sustentar o esforço empreendido na

mudança (“estar com vontade”)

• Deve ter as habilidades (cognitivas, afetivas e comportamentais)
requisitadas para efetivar as mudanças desejadas no comportamento,
pensamento e estilo de vida (“estar capacitada”)

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NA PR
As abordagens da Teoria Cognitivo-comportamental para compreender os
transtornos relacionados ao uso de substâncias baseiam-se, solidamente, na
Teoria de Aprendizagem Social proposta por Bandura (1977).

Segundo essa teoria, o comportamento de uso ou abuso de substâncias é
aprendido e sua frequência, duração e intensidade aumentam em função
dos benefícios psicológicos alcançados. A teoria reconhece a importância e a
interação entre fatores biológicos, genéticos e psicossociais.
1) Uso inicial da substância
(Objetivo: reforço do
comportamento)

5) O indivíduo utiliza a substância com
intensidade e frequência cada vez
maiores, completando o ciclo vicioso.

2) Continuação do uso
(resultado das propriedades
reforçadoras da substância)

4) A medida que o indivíduo usa a
substância repetidamente, ele desenvolve
TOLERÂNCIA aos seus efeitos.

3) A substância fortalece a expectativa
de comportamento provocando
aumento do uso.

MAPA DA RECAÍDA
Crenças de expectativa x Crenças permissivas
Em muitos pacientes que abusam de substâncias, padrões específicos de
pensamentos auxiliam na manutenção de sintomas e comportamentos
associados a dependência e podem bloquear a mudança para
comportamentos mais adaptativos e saudáveis. Beck et al. (1993)
associaram esses padrões de pensamento a crenças relacionadas à
adição. Essas crenças são divididas pelos autores em duas categorias
gerais: as crenças de expectativa e as crenças permissivas.

MAPA DA RECAÍDA
Crenças de expectativa x Crenças permissivas
As crenças de expectativa são aquelas que se referem ao que o paciente
sente que são os benefícios decorrentes do uso. Essas crenças envolvem
ideias de busca de prazer, resolução de problemas, alívio e fuga e podem se
formar bem no início da vida.

As crenças permissivas, por sua vez, se relacionam à justificativa, ao ato de
assumir riscos e à autorização e servem como fatores que estimulam a
busca e o uso da droga.

MAPA DA RECAÍDA
Crenças de expectativa x Crenças permissivas
Pesquisas adicionais desenvolvidas por outros autores dividem as crenças
permissivas, em dois grupos: As crenças de negação e as crenças de

racionalização.
Crenças de negação: referem-se a pensamentos que minimizam ou negam
o problema ou comportamento.

Crenças de racionalização: são aquelas que admitem, pelo menos
parcialmente, o comportamento, mas justificam, explicam, atribuem ou
negam a conexão entre o comportamento e as consequências.
(FREEMAN, 1992, apud JUNGERMAN, 2004)

Intervenções

PREVENÇÃO DE RECAÍDA

A Prevenção de Recaída busca mudar um hábito autodestrutivo e manter
a mudança, por meio da aprendizagem de comportamentos mais
adaptativos e da identificação de cognições disfuncionais.
Marlatt (1999) descreveu dois níveis de intervenção: as intervenções

globais e as intervenções específicas.

As intervenções globais focam o desenvolvimento de comportamentos
positivos e saudáveis para substituir aqueles associados com o abuso de
substâncias e reforçam o não uso da substância (MARLATT, 1999).

Intervenções específicas

PREVENÇÃO DE RECAÍDA

As intervenções específicas consistem tanto na identificação de
situações de alto risco para o uso de substâncias como no
desenvolvimento de estratégias para lidar efetivamente com os
obstáculos que aparecem durante seu tratamento.

Considera-se que o dependente tem um papel ativo na identificação das
situações de alto risco, pois quando identificadas, ele precisa aprender
mecanismos de manejo mais efetivos, incluindo estratégias cognitivas,

atividades substitutivas.
As estratégias envolvem aprender a evitar riscos desnecessários e a lidar
de forma positiva quando os riscos são inevitáveis.

PREVENÇÃO DE RECAÍDA
Na Prevenção de Recaídas, o terapeuta auxilia o paciente a se
responsabilizar por seus atos. O terapeuta é um guia que oferece
instrumentos para que o paciente possa, num curto espaço de tempo, se

autogerenciar.
Os 3 principais alicerces da Prevenção de Recaídas são:
1. Conscientização do Problema: para mudar, a pessoa precisa reconhecer
que o comportamento aditivo representa um problema para sua vida.
A Prevenção de Recaída visa a estimular o paciente a perceber como o uso

pode afetar negativamente seus relacionamentos e suas atividades.
Geralmente, utiliza-se a atividade da Balança Decisional, na qual o
terapeuta auxilia o paciente a pesar as vantagens e desvantagens de usar a

substância.

PREVENÇÃO DE RECAÍDA
2. Treinamento de Habilidades: uma vez reconhecido o problema, a
Prevenção de Recaída trabalha com estratégias para lidar com as situações

de risco frente à substância.
Faz-se uma avaliação das capacidades do indivíduo e, aquelas que
necessitam ser melhoradas, são então trabalhadas.
(JUNGERMAN, 2007, p.192).

PREVENÇÃO DE RECAÍDA
3. Mudança nos hábitos de vida: o paciente é convidado a pensar na sua
rotina de vida quando fazia uso frequente da substância e imaginar o dia

ideal, sem o uso. A proposta é que, uma vez a pessoa parando de usar
substâncias, ela tenha um tempo livre no dia e possa ocupá-lo de forma
balanceada, entre querer (hobbies) e dever (uma profissão, por exemplo).
A pessoa pode pensar em substituir as “adicções” negativas pelas positivas
(por exemplo, esporte).
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