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Resumo  
O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os gatilhos causadores de recaída no 

processo de manutenção da abstinência de dependentes químicos, uma vez que a dependência 

química é um grande problema de saúde pública nos dias atuais. Foi realizado levantamento 

bibliográfico, para que fosse possível tentar elencar quais são as situações ou gatilhos que 

podem disparar um processo de recaída. A ideia com o estudo é auxiliar no planejamento de 

estratégias eficientes nos programas de recuperação, respeitando as individualidades, a história 

e a realidade socioeconômica e cultural na qual o indivíduo vive, visto que não é possível 

generalizar um único modelo de tratamento para todas as pessoas que tentam encontrar na 

abstinência um novo modelo de estilo de vida e se readequar ao convívio em sociedade, o qual 

apresenta restrição de repertório com o uso abusivo e/ou dependência de substâncias 

psicoativas. 
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1 Introdução 

As buscas da revisão bibliográfica apontaram para cinco categorias que podem ser 

determinantes para a recaída: o meio que o indivíduo vive, o não reconhecimento das limitações 

frente à dependência; dificuldade de lidar com frustrações e perdas; a inatividade e 

comorbidades psiquiátricas. Entre as motivações atribuídas à recaída estão a influências 

internas, como dificuldades de auto percepção e externas relacionadas ao contexto social; ou 

seja, uma união dos fatores físicos, emocionais e sociais (CARVALHO et al., 2011).  

Por se tratar, segundo o DSM V (APA, 2013), de uma doença que não tem uma cura o 

foco da recuperação deve ser sempre a longo prazo e técnicas de prevenção à recaída para 

pacientes dependentes químicos sugere, para que aumente as chances de sucesso em sua 

recuperação, que se mantenha distantes de pessoas, hábitos e lugares que possam ser 

considerados gatilhos para possível recaída (DIEHL, 2019). 
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2 Desenvolvimento  

2.1 Metodologia 

A metodologia utilizada para a execução do presente trabalho foi a revisão bibliográfica 

das bases de dados SciELO e Pubmed entre os anos de 2011 a 2019.   

 

2.2 Discussão  

O convívio com indivíduos que fazem uso da mesma substância psicoativa de abuso do 

dependente químico em recuperação é um fator que contribuí para as recaídas, uma vez que a 

proximidade com a substância e a consequente facilidade para sua obtenção dificultam uma 

eficaz manutenção de ações mais saudáveis e em alguns casos mais prazerosas do que o uso 

(ZAMPIER et al., 2017). 

Outro tema que devemos abordar como possível causador de uma recaída é a falta de um 

plano bem elaborado de reinserção social, uma vez que por causa do uso o dependente químico, 

muitas vezes, passa a viver a margem da sociedade e, portanto necessita de ações que o 

reintegrem a sociedade, a tarefa de manter-se em abstinência e reconstruir sua vida após um 

período de vida dedicado ao uso de drogas é complexa, uma vez que o dependente químico 

muitas vezes rompeu todo e qualquer laço com a sociedade, fazendo com que seja 

extremamente difícil que o dependente em recuperação voltar a ser visto como uma pessoa que 

pode trabalhar, ser responsável e cumprir com suas obrigações, o que pode gerar frustrações e 

consequentes recaídas (GANEV; LIMA, 2015). 

Nesse contexto de reinserção a sociedade a realidade social da pessoa também tem papel 

fundamental na manutenção da abstinência, uma vez que a desigualdade social gera ambientes 

de alta vulnerabilidade, cabe frisar aqui que não se tem a intenção de associar a vulnerabilidade 

como fator exclusivo ou preponderante para a dependência química, pois o uso de substâncias 

psicoativas está presentes em todas as classes sociais, porém em ambientes menos favorecidos 

econômica e socialmente as dificuldades em manter o tratamento são ampliadas, seja pelo 

convívio próximo a fornecedores de drogas, a violência ou a falta de uma funcionalidade 

saudável da família (GANEV; LIMA, 2015). 

A ausência do Estado, caracterizada pela falta de acesso a educação, saúde publica ou 

programas de assistência social funciona como um catalizador para a recaída, muitas vezes o 

dependente químico em tratamento não encontra local onde possa continuar seu tratamento com 

qualidade e em alguns casos, a capacitação que se faz necessária (GANEV; LIMA, 2015). 
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O prazer gerado pelo uso, a busca por anestesiar e fugir da realidade, são sensações que 

o dependente químico em recuperação sempre vai se lembrar, o desejo por viver esses 

sentimentos novamente faz com que a tarefa de se livrar das drogas seja algo extremamente 

complicado, essa falta causada pela abstinência pode levar o dependente químico em 

recuperação a sofrer uma recaída (HAMPARIAM, 2014). 

Um fator de muito peso na prevenção das recaídas está ligado a importância da família 

como fator de proteção e prevenção à recaída, conforme revelam Paz e Colossi (2013).  

 

3 Conclusão 

Não é incomum lermos sobre dependência química, abstinência ou recaída, entretanto, 

quando falamos do retorno ao uso, talvez não seja dada a devida importância aos fatos que 

podem levar o indivíduo a recair. Por acreditar que os motivos que causam a recaída sejam tão 

importantes quanto os motivos que geraram a dependência ou os planos e tratamentos 

disponíveis, considerar esses aspectos na elaboração de um projeto de recuperação pode 

desempenhar um papel de extrema importância nos resultados almejados. 

Com o presente estudo pode-se ter uma visão mais abrangente sobre os gatilhos ou 

situações que podem estar associados ao processo de recaída. Foi possível compreender que 

não existe um fator único ou exclusivo para que a pessoa retorne ao uso, mas uma variedade de 

motivos, que devem ser considerados para se pensar em estratégias de enfrentamento, 

utilizando-se da técnica de prevenção a recaída. 

Os autores entendem que é necessário um estudo aprofundado para melhor compreensão 

e com dados estatísticos sobre os fatores que levam a recaída, pois trabalhando com essas 

questões é possível tentar intervir na causa e não na consequência da recaída. 
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