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1.Definição



1. Definição 
a. Fatores de risco não modificáveis

- Fatores de risco são tudo aquilo que contribuem para o

aumento nas chances que um indivíduo possa vir a óbito;

- Não modificáveis condiz com que a variável não seja uma

influência externa, logo são elas: idade, sexo e

hereditariedade.



2. Relacionados à 
idade 



Idade! Um fator de risco não modificável:

Este fator de risco funciona como um agravante de

patologias na vida humana por fazer elo com:

- a precarização do sistema imunológico, doenças crônicas

degenerativas, osteoarticulares e cardiovasculares





3. RElacionados ao 
sexo



Sexo atuando como fator de risco:

A mortalidade de homens supera o de mulheres, não só em 

quantidade de óbitos, mas em expectativa de vida;

- Hipóteses: 
- mulher mais forte que o homem

- o cromossomo Y ter um gene desvantajoso

- fatores sociais e comportamentais

- o diferente índice de patologias



Maior incidências de patologias nos sexos:

Homens - coronariopatias, neoplasias do aparelho

respiratório, úlcera peptídica, cirrose hepática, gota,

câncer de próstata;

Mulheres – varizes, tireoidopatias, cálculo biliar,

lúpus eritematosos, artrites e doenças reumáticas de

maneira geral, câncer de mama e de cólon de útero;



PROPORÇÃO DE MORTES DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

QUE OCORRERAM ENTRE OS 30 E 69 ANOS.

POR REGIÃO DA OMS, 2016
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E no Brasil, quais doenças acometem mais ?





4.RElacionadas à 
hereditariedade



Hereditariedade como um fator de risco:

Um fator de risco não modificável é hereditário, graças a 

compartilhação gênica entre pessoas de uma mesma família

Dado isso, podemos exemplificar:  Hemofilia A, câncer, 

cardiopatias, hipertensão arterial, depressão e outras.



fator de risco: hereditário
“Todas as pessoas têm duas cópias de cada gene, uma de cada 

pai. A maioria das pessoas nasce com duas cópias normais de 

cada gene. Os cânceres hereditários ocorrem quando uma pessoa 

nasce com alterações ou mutações em uma cópia de um gene de 

controle de danos que normalmente protege contra o câncer, 

geralmente essas alterações são herdadas da mãe ou pai.”

INSTITUTO ONCOGUIA





outros fatores



outros fatores:
localização geográfica: quando há regiões que são mais 

propensas do que outras.

etnia : influência principalmente fatores socioculturais 

(grupos étnicos). 
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