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Introdução

Prevenção da Recaída

• É um programa de automanejo que dá 

ênfase para aumentar a autoeficácia 

de indivíduos que encontram-se no 

estágio de manutenção da mudança de 

hábitos.



Introdução

O principal objetivo em

Prevenção da Recaída é:

• Capacitar os indivíduos que tentam

modificar o seu comportamento a prever

e lidar com o problema da recaída e 

gerar técnicas para prevenir ou manejar

sua ocorrência no futuro. 



Introdução

Alicerçada sobre os princípios da 

Teoria do Aprendizado Social
(Bandura,1986)  

A Prevenção da Recaída combina procedimentos:

a. Treinamento de Habilidades Comportamentais

b. Intervenções Cognitivas

c. Modificação no Estilo de Vida



Introdução

A base desta abordagem 
consiste em: 

Identificar situações 
de alto risco:

Em que um indivíduo é 
vulnerável à recaída 

Desenvolver estratégias 
de enfrentamento:
Para prevenir futuros 
lapsos e recaídas em 
situações similares 



Estratégia Específico: 
Manutenção para a prevenção da 
recaída

Estratégias Globais: 
Promoção de mudanças no estilo 
de vida. 

Introdução

O programa de prevenção de recaída dispõe de procedimentos 
que podem ser aplicado de duas formas: 



Introdução

Estratégias 
específicas:

Antecipar e prevenir a ocorrência de uma 
recaída após o início de uma tentativa 

na mudança de hábito. 

Ajudar o indivíduo a recuperar-se de um 
lapso inicial antes de transformar-se em 

uma plena recaída

Manutenção para a 
Prevenção da Recaída



Introdução

Estratégias 
Globais

Estabelecer um estilo de vida equilibrado 
entre deveres e desejos 

Prevenir o desenvolvimento de hábitos 
nocivos e promover o desenvolvimento

hábitos saudáveis

Proporcionar mudanças 
no Estilo de Vida



Comportamentos

Dependentes

De acordo com os pressupostos teóricos

que sustentam o programa de 

Prevenção da Recaída

• Dependência é um processo pelo qual um 

comportamento pode funcionar tanto para a

obtenção de prazer (reforço positivo) como

para aliviar o sofrimento (reforço negativo).

Outros aspectos peculiares são: 

Fracasso 
recorrente em 
controlar o 

comportamento
; 

Continuação do 
comportamento 
apesar das 

consequências 
aversivas 

vivenciadas.

Uso 
compulsivo ou 
envolvimento 
sobre o mesmo



Todos os comportamentos dependentes apresentam funções 

voltadas a satisfazer um ou mais destes critérios:

Recompensa Psíquica: 

alcançar uma mudança 

desejada no humor. 

Recompensa Recreativa: 

aumento da sociabilidade e 

da interação com os outros, 

em atividades mutuamente 

agradáveis.

Recompensa de Realização: 

tentativas de melhorar o 

desempenho com subsequente 

aumento de sensações de 

sucesso, controle e bem-

estar

Comportamentos Dependentes

(Smith & Seymour, 2004)



Comportamentos

Dependentes

Estratégias de Enfrentamento 

Disfuncionais / Desadaptativas

• Devido à ausência de comportamentos 

socialmente hábeis, normalmente, os 

indivíduos recorrem aos comportamentos 

adictivos para lidar com diferentes fontes 

de estresse. 



Comportamentos

Dependentes

Os comportamentos adictivos são

desadaptativos, pois:

• As desvantagens vivenciadas a longo prazo, 

apresentam-se em maior prevalência do que 

as vantagens e gratificações imediatas

vivenciadas a curto prazo.
Vantagens – Curto Prazo

Gratificação imediata

advinda dos efeitos

prazerosos do uso de 

substâncias. 

Desvantagens - Longo Prazo

Consequências aversivas

vivenciadas como resultado

do uso de substâncias

vivenciadas a longo prazo



Comportamentos

Dependentes

Ingestão Excessiva de 
Alimentos

Jogo 
Compulsivo

Trabalho 
Compulsivo

Compras e 
Gastos 
Descontrolados

Práticas 
Sexuais 
de Risco

Atitudes e 
Hábitos 
Agressivos



Modelo Linear

SITUAÇÃO DE ALTO RISCO:

▪ Pode ser entendida como uma situação que,

contendo um estímulo interno (pensamentos

e sentimentos) ou externo (hábitos,

pessoas e lugares), ameaça a percepção de

controle do indivíduo, ou seja, sua

autoeficácia.

Principal de trabalho na 

prevenção de recaída: 

1. Reconhecê-las e evitá-las quando

necessário e possível,

2. Ensinar o indivíduo a lidar efetivamente

com elas de outras formas, que não

consumindo a substância.



Determinantes para a Recaída

DETERMINANTES INTRAPESSOAIS DETERMINANTES INTERPESSOAIS

Estados emocionais negativos: 
Raiva, frustração, medo, solidão, 
ansiedade e depressão 

Conflito interpessoal: 
Discordâncias, brigas, ciúme, culpa e 
apreensão

Estados fisiológicos negativos: 
Fissura, sintomas de abstinência e dores 
crônicas

Pressão social: 
Pressão direta ou indireta para o consumo 

Estados emocionais positivos:
Alegria, prazer, felicidade, liberdade, 
euforia e excitação

Estados emocionais positivos:
Intensificar o prazer em situações 
interpessoais. 

Teste do controle pessoal: 
Se expor a riscos desnecessariamente.

Desejos e tentações: 
Compulsão e fissura na presença ou não 
de gatilhos.



Modelo Linear

Resposta de Enfrentamento:

• O domínio e enfrentamento eficiente de

situações de alto risco estão relacionados

com as expectativas otimistas em lidar

eficazmente com situações similares no

futuro.

Autoeficácia:

. A expectativa de ser capaz de lidar com

sucessivas situações de alto risco pode

ser entendida como a Autoeficácia que o

indivíduo dispõe para enfrentá-las



Treinamento de Habilidades Sociais

Habilidades Intrapessoais Habilidades Interpessoais

• Manejo da raiva • Assertividade

• Pensamentos sobre álcool ou drogas • Iniciar conversações

• Pensamentos disfuncionais • Falar e ouvir sentimentos e opiniões

• Decisões aparentemente irrelevantes 
(DAIS)

• Fazer e receber elogios 

• Aumento das atividades prazerosas • Fazer e receber críticas

• Lidar com situações de emergência • Receber críticas a respeito do 
beber

• Resolução de problemas e conflitos 
interpessoais

• Recusar bebidas ou drogas (saber 
dizer não)



Modelo Linear

Situação de 

Alto Risco

Resposta de 

enfrentamento

Autoeficácia 

aumentada

Probabilidade 

de recaída 

diminuída

Nenhuma 

resposta de 

enfrentamento

Autoeficácia 

diminuída Uso inicial da 

substância

Lapso

Efeito de 

violação da 

abstinência

Probabilidade 

de recaída 

aumentadaExpectavas de 

resultados 

positivos



Referências Bibliográficas

BANDURA, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive 
theory . Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

DONAVAN, D. M; MARLATT, G. A. Avaliação dos comportamentos dependentes. (2ª ed.) São 
Paulo: Roca, 2010. 

GOODMAN, A. (1990). Addiction: Definition and implications.  British Journal of 
Addiction. 85(11), 1403-1408.

MARLATT, G.A.; DONAVAN, M.D. Prevenção de Recaída: estratégias de manutenção no

tratamento de comportamentos adictivos. (2a ed.) Porto Alegre: Artmed, 2009.

MARLATT, G. A.; GORDON, J. R. Prevenção de recaída: Estratégias de manutenção no

tratamento de comportamentos adictivos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda., 1993.

MONTI, P.M.; O’LEARY, T.A. (1999). Coping and social skills training for alcohol and

cocaine dependence. Psychiatric Clinics of North America, 22(2), 447-470.

PROCHASKA, J.O.; DICLEMENT, C.C. Transtheorical therapy: toward a more integrative

model of change. Psychotherapy: theory, research and practice. 1982, 19, 276 – 288.

SMITH, D.E., & SEYMOUR, R.B. (2004). The nature of addiction. InR.H. Coombs (Ed.),

Handbook of addictive behaviors: A pratical guide to diagnosis and treatment (pp. 3-

30). New York: Wiley.



OBRIGADO
Psicólogo

Vinicius Marinacci  Cardim

@ c a r d i m . v m

@ c o g n i a t i v o  

V i n i c i u s  M a r i n a c c i  C a r d i m

V i n i c i u s  M a r i n a c c i  C a r d i m


