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FATORES DE RISCO 
Contextuais (sócio-culturais):

• Disponibilidade:
      Fácil acessibilidade aumenta o consumo 

de álcool e drogas.



  

FATORES DE RISCO 
Contextuais (sócio-culturais):

Privação econômica extrema:
   − penúria.
   − moradias precárias e lotadas.
   − outros sinais de desvantagem 
sócio-econômicas.

Desorganização da vizinhança:
   − baixo nível econômico.
   − sub-cultura de desordem.
   − crime na comunidade.
   − empobrecimento rápido.



  

FATORES DE RISCO 
 individuais:

• FATORES FISIOLÓGICOS:
–  Busca de sensações e  evitação de prejuízos 

predizem alcoolismo de início precoce.
– Estudos com gêmeos  uma predisposição genética.



  

FATORES DE RISCO 
 interpessoais:

• Comportamentos familiares em relação ao uso de 
drogas

• Família disfuncional
• Conflitos familiares
• Fraca ligação familiar



  

FATORES DE RISCO 
 interpessoais:

• Problemas de comportamento 
persistentes e precoces

• Deficiências e falências 
escolares

  O Selvagem - Marlon Brando



  

• Rejeição nas séries elementares
• Alienação dos valores 

dominantes da sociedade e 
rebeldia 

• Atitudes favoráveis ao uso de 
drogas

• Início precoce do uso da droga

FATORES DE RISCO 
 individuais e interpessoais:



  

Fatores de risco para populações 
especiais

• Idosos 
– Uso abusivo álcool como continuação de uso 

pregresso
– Limitações da saúde (ex.: audio-visuais) 
– Intolerância dos mais jovens
– Depressão
– Medicamentos disponíveis  uso abusivo
– Dificilmente inicia drogas ilícitas



  

Fatores de risco para populações 
especiais

• Mulheres  
– História familiar
– Estado civil (solteira, separada ou divorciada)
– Trabalhar em ambiente com predominância 

masculina
– Parceiro com problemas relacionados ao uso de 

álcool
– Abuso físico (emocional, sexual) na infância
– Vítima de violência nos relacionamentos amorosos 

da idade adulta
– Exigência da moda pela magreza  anfetamínicos



  

Fatores de risco para populações 
especiais

• Mulheres  
– TPM (estresse hormonal)
– Problemas psiquiátricos  Depressão; ansiedade; 

bulimia; baixa auto-estima
– Uso precoce de álcool, nicotina e outras drogas



  

Fatores de risco para populações 
especiais

• Indígenas   
– Desculturação
– Pobreza
– Migração forçada
– Falta de autonomia
– Auto-estima prejudicada
– Acesso facilitado pelo processo de urbanização 
– Vulnerabilidade 



  

FATORES DE PROTEÇÃO 
• Ligação forte com os pais
• Características parentais positivas
• Harmonia no lar
• Suporte familiar e social
• Deficiência de Aldeído-desidrogenase (ADH).



  

FATORES DE PROTEÇÃO 

• Comprometimento com a escola
• Envolvimento regular em atividades 

religiosas
• Crenças nas normas e valores da 

sociedade 



  

FATORES DE PROTEÇÃO 

• Leis e normas relativas ao consumo de 
álcool e drogas.

      − leis refletem normas sociais.
      − oferta x procura (limitam o consumo).



  

FATORES DE PROTEÇÃO 

• Crença na auto eficácia
• Repertório de solução de problemas
• Temperamento próprio positivo

• Encorajamento e reforço de valores 
positivos

Anime 
Sua Auto
Estima
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Porque só alguns se tornam 
dependentes?

Estudos genéticos em animais
– Reprodução seletivatraço desejado (20 

gerações)  predileção para dependência de 
drogas (cocaína X opiáceos)

• Estudos genéticos em Humanos 
– Gêmeos 
– Adoção separa fatores genéticos e 

ambientais



  

Estudos genéticos em Humanos

Através destes estudos 
pode-se determinar que a 
experimentação e o uso 
inicial é mais condicionada 
por fatores ambientais como 
a disponibilidade, mas a 
progressão para a 
dependência após a 
exposição parece ser 
fortemente influenciada pela 
genética. 

Eng & Chang 1811  1874 
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