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RESUMO

Fatores de risco e prevenção influenciam no desenvolvimento humano, sendo assim propiciadores de sofrimento e de formas de bem-estar. Neste caso a depressão, os

pensamentos automáticos negativos e positivos, a resiliência e as crenças podem referenciar a estes fatores. Consideram-se fatores de risco os pensamentos negativos,

depressão, desesperança e crenças disfuncionais; e fatores de proteção a resiliência, pensamentos positivos, vínculos relacionais significativos e esperança. Neste aspecto o

risco tem a potencialidade de predispor os indivíduos ou populações a resultados negativos podendo acarretar prejuízos na vida dos sujeitos e também nas relações familiares,

escolares, profissionais, enfim, no contexto ao qual está inserido. Já os fatores de proteção competem em características tanto pessoal, social e ambiental que vai desempenhar

um caráter de proteção podendo favorecer a diminuição de resultados negativos ou indesejáveis no percurso vivenciado pelo sujeito, CECCONELLO (2003). Objetiva-se

identificar os fatores de risco e fatores de proteção em adolescentes do centro-oeste mineiro.  Participam deste estudo até a presente data 476 escolares voluntários de idade

entre 12 a 17 anos, pertencentes às escolas estaduais de oito municípios do centro oeste mineiro, utilizando-se seis instrumentos de avaliação. Foram avaliados até o presente

momento 345 adolescentes, sendo a maior quantidade com a idade de12 anos (41,7% , com 100% deste respondido os instrumento de Resiliência e Pensamentos automáticos.

Os dados são preliminares pois o processo consta ainda na fase de aplicação e coleta dos dados. O estudo dos fatores de proteção e risco na adolescência possibilita o

planejamento de intervenções com foco nos fatores de proteção, que implicam a construção de competências no individuo perante as adversidades da vida, visando inclusive

promover o protagonismo e autonomia do mesmo. 
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