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Tópicos Parte I

•Uso/Abuso/Dependência Química

•Consequências do Abuso de Drogas

•Dependência Química

•Violência na Infância e Adolescência e o Abuso

de Drogas



Uso /Abuso

•Uso: Qualquer consumo de SPA sem problemas

clínicos, psicológicos e/ou sociais



Abuso

• Consumo com problemas Clínicos, psicológicos e/ou sociais



O abuso e a DQ são comportamentos voluntários?

•A decisão inicial de consumir drogas é voluntária. 

•Abuso de drogas: Deficiência na  capacidade individual para exercer o auto-

controle

•Os estudos de imagens do cérebro dos dependentes mostram mudanças físicas 

em áreas do cérebro essenciais na tomada de decisões, na aprendizagem, na 

memória e no controle do comportamento.

•Essas mudanças alteram o funcionamento cerebral e podem explicar os 

comportamentos compulsivos e destrutivos que resultam da DQ. 



Dependência Química: fatores biopsicossociais

• Multifatorial.

• Os riscos: constituição biológica,podendo ser influenciado pelo sexo, a etnia, a 

etapa de desenvolvimento, entorno social.

• Os fatores genéticos, constituem entre  40 e 60% da vulnerabilidade para DQ.

• Os adolescentes e as pessoas com transtornos mentais: maior risco.

• Fatores ambientais: Pais abusadores maior chance de que seus filhos 

usem/abusem. 

• Os colegas/pares: maior influência. 

• Fatores que aumentam riscos: uso precoce e forma de administração.



Consequências do abuso de drogas na
Adolescência

Alteração comportamental

Baixo rendimento acadêmico

Risco de Gravidez não planejada

Contrair DSTs

Vítimas de violência

Maior Risco de desenvolver Dependência Química

Prejuízo dos sistemas cerebrais inibitórios

-

-



Uso de Drogas X Transtornos Psiquiátricos 

•Adolescência: Período propício ao surgimento de TP( TSP);

•Adolescentes Usuários: 89% outro distúrbio Psiquiátrico



ViolênciaContraCriançasouAdolescentese UsodeDrogas

Equipe LENAD
Ronaldo Laranjeira, Clarice Sandi Madruga, Maria Carmen Viana, Ilana Pinsky, Sandro Mitsuhiro

Divulgação: Maio de 2014



149 municípios sorteados

100 entrevistadores treinados

4607 participantes 14 anos ou mais

-‐           Oversample de adolescentes: n=1157

-‐          Oversample do Estado de SP: n=1160

Índice de Resposta de 77%  

1 hr de entrevista

Estudo Transversal Descritivo  

Amostragem Probabilística  

Representatividade Nacional



Violência  
Física

na Infância  
ou      

Adolescência

Conflict Tactics Scale – Reduzida:
Diga com qual freqüência durante sua infância e adolescência,  
seus pais ou as pessoas que o criaram fizeram uma das coisas

Conflict Tactcs Scale – Reduzida:
Diga com qual freqüência durante sua infância e adolescência,
Seus pais ou as pessoas que o criaram fizeram uma das coisas

• Insultaram ou humilharam você publicamente?
• Ameaçaram você com uma faca ou com uma arma?
• Empurraram, arranharam, beliscaram ou derrubaram você?
• Machucaram você com algum objeto?
• Bateram em você até causar marcas?
• Intencionalmente te queimaram ou jogaram água quente?
• Atiraram em você com uma arma ou atingiram com uma faca?

Testemunho de violência doméstica
• Durante sua infância e adolescência, quantas vezes você viu seus

pais -‐ ou as pessoas que o criaram -‐ ameaçarem agredir
fisicamente um ao outro ou a outra(s) pessoas(s)?

• Durante sua infância e adolescência, quantas vezes você viu seus
pais – ou as pessoas que o criaram -‐ agredirem fisicamente um
ao outro ou a outra(s) pessoa(s)?

Instrumentos Utilizados (Avaliação de violência na infância)



Algum desses eventos ocorreram na sua vida  
antes dos 16 anos?
• Doença grave
• Doença grave de um membro da família
• Morte de um membro da família
• Perdeu moradia em desastre natural
• Sofreu assalto a mão armada/sequestro

Eventos  
Adversos

na Infância ou  
Adolescência

Algum desses eventos ocorreram na sua vida antes dos
16 anos?
• Doença grave
• Doença grave de um membro da família
• Morte de um membro da família 
• Perdeu moradia em desastre natural
• Sofreu assalto a mão armada/sequestro



Questões  
Fechadas

Abuso Sexual:
• Na sua infância ou adolescência você já foi molestado(a)  

sexualmente -‐ foi tocado(a) de forma maliciosa, forçado(a) a  
fazer sexo oral ou teve relações sexuais com alguém mais velho  
que você?

• Você lembra com quem foi essa experiência?

 Parente
 Amigo da família
 Um estranho
 Não lembra
 Outro. Quem? 

Prostituição:
• Você já recebeu dinheiro para fazer sexo antes dos 18 anos de  

idade?

Fome:
• Você já ficou com fome porque você não tinha o que comer?
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Testemunhar/presenciar violência doméstica com ameaças e  
agressão física entre os pais ou cuidadores
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21.7% 20%

O abusador havia bebido

Violência Física na Infância

Foram vítimas de pelo menos  
um tipo de violência msica na  

infância

(30.8 milhões de brasileiros)
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Exposição ao consumo de drogas no ambiente familiar

“Na sua infância ou adolescência alguém próximo a você consumia substâncias  
ilícitas (maconha, cocaína, crack, etc) dentro da sua casa?” “Quem?”



Violência Sexual na Infância
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Prevenção: Secundária
Primária

Escolas

Atenção Primária:
• Unidade Básica  

de Saúde (UBS)
• Programa da

Saúde da Família  
(PSF)

Grupos de  
Violência

Promoção de  
Saúde,  

Esclarecimento

Pronto-‐Atendimento

Treinamento/  
Reconhecimento



Burocratização

Conselho Tutelar

Efetividade

Na dúvida, DENUNCIE!
Disque 100 – Direitos Humanos



www.uniad.org.br

Facebook:  Maria Fatima Rato Padin

OBRIGADA! 


