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CONSUMO DE ÁLCOOL POR ADOLESCENTES

Cláudio Viveiros de Carvalho

Existem registros de consumo de álcool por todas as civilizações ao
longo da história; trata-se de um hábito que já prevalecia antes do ano 6.000 a.C. Na atualidade, é
a droga mais consumida no mundo; a OMS estima que dois bilhões de pessoas consumam
bebidas alcoólicas (Laranjeira et al, 2007).

Em especial nos países pobres, a prevalência do uso de álcool vem
aumentando, impulsionada pelo crescimento da economia, que propicia maior acesso da
população à substância (Ministério da Saúde, 2004). Também no Brasil, é o psicotrópico utilizado
com maior freqüência, tanto por adultos quanto por adolescentes. Segundo o Escritório das
Nações Unidas para o Controle de Drogas e Prevenção ao Crime (UNODC), o consumo per
capita de álcool no Brasil supera o de leite (Abramovay & Castro, 2005). 

O ÁLCOOL

De acordo com o Decreto nº 6.117, de 22 de maio de 2007, que aprovou
a Política Nacional sobre o Álcool, “é considerada bebida alcoólica aquela que contiver 0.5 grau
Gay-Lussac ou mais de concentração, incluindo-se aí bebidas destiladas, fermentadas e outras
preparações, como a mistura de refrigerantes e destilados, além de preparações farmacêuticas que
contenham teor alcoólico igual ou acima de 0.5 grau Gay-Lussac”.

Trata-se de composto orgânico obtido pela substituição de um átomo de
hidrogênio por um grupo hidroxila. O etanol – decorrente da fermentação ou destilação da
glicose de cereais, raízes ou frutas – atua de forma sistêmica, sobre vários órgãos. No Sistema
Nervoso Central (SNC), age como depressor cerebral de ação hipnótica. Interage com
neurotransmissores inibitórios, especialmente o ácido gama-aminobutírico (Gaba), abrindo os
canais de cloro, com conseqüente estímulo à hiperpolarização neuronal. Interfere também com o
glutamato, neurotransmissor excitatório relacionado com memória e cognição, bloqueando os
receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). Interfere no metabolismo proteico e na função da
bomba Na/K, inibindo a condução elétrica neuronal.
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ABUSO E DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL

A intoxicação aguda pelo álcool pode variar de leve embriaguez a
quadros de coma, depressão respiratória, podendo levar a óbito. O comportamente e o afeto
alteram-se de forma variável, podendo levar a alterações importantes do humor. Há perturbação
das funções mentais e psicomotoras, com lentidão de pensamento, prejuízo da concentração,
incoordenação motora e ataxia.

O efeito do álcool é dose-dependente. A alcoolemia varia conforme a
velocidade de ingestão, o consumo prévio de alimentos, a vulnerabilidade individual à substância,
entre outros. Quando a concentração do etanol no sangue supera 3 g/l, o paciente pode entrar
em coma, com diminuição dos reflexos, da respiração e maior risco de morte (Departamento de
Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007).

Dentre os efeitos nocivos sobre a saúde decorrentes do uso crônico do
álcool, destacam-se: alterações hepáticas e dos sistemas digestivo, circulatório, imunológico e
endócrino; deficiência de nutrientes; alterações psiquiátricas; disfunção sexual; neoplasias de
fígado, estômago, laringe, esôfago, traquéia, cólon e próstata. 

O abuso do álcool é considerado um problema de saúde pública, em face
de suas conseqüências sobre o indivíduo e a sociedade. Depois do tabaco, o álcool é a principal
causa de mortes relacionadas a substâncias psicotrópicas no mundo, superando as drogas ilícitas
(Ministério da Saúde, 2004). Em termos mundiais, responde por 3,2% dos óbitos e 4% dos anos
perdidos de vida; considerando apenas a América Latina, por cerca de 16% dos anos de vida útil
perdidos (Laranjeira et al, 2007).

Existem diversas propostas para classificação dos estágios do alcoolismo,
ainda sem consenso na literatura (Morey et al, 1984; American Academy of Pediatrics, 1995;
Pechansky et al, 2004; Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007).
O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais americano (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders - DSM IV, 2008) define e estabelece os critérios para se
classificarem os quadros como abuso ou dependência de substâncias, entre elas, o álcool.

O abuso é caracterizado por padrão mal-adaptativo do uso da substância,
levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, porém sem critérios que caracterizem
dependência. É manifestado por pelo menos um dos seguintes aspectos, que devem perdurar pelo
período de um ano: 

1. Uso recorrente da substância, resultando no fracasso em cumprir obrigações
importantes relativas a seu papel no trabalho, na escola ou em casa.

2. Uso recorrente da substância em situações nas quais isto representa perigo físico.

3. Problemas legais recorrentes relacionados à substância.
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4. Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes
ou recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos da substância.

Embora o diagnóstico de abuso seja mais provável em indivíduos que
apenas recentemente começaram o consumo da substância, alguns indivíduos permanecem nesse
estágio por longo período, sem desenvolverem evidências de dependência. 

O quadro de dependência, por sua vez, é estabelecido quando o
indivíduo mantém o uso da substância mesmo manifestando sintomas cognitivos,
comportamentais e fisiológicos que impliquem problemas significativos. Nesses casos, existe um
padrão de auto-administração repetida, que geralmente resulta em tolerância, com sinais de
abstinência e compulsividade pelo consumo da droga. Embora não especificamente relacionada
como um critério, a "fissura" – forte impulso subjetivo para usar a substância – ocorre na maioria
dos indivíduos com dependência de substância. 

A Dependência é diagnosticada quando três ou mais dos sintomas
relacionados adiante ocorrem, considerando o mesmo período de um ano.

1. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos:

• Necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância, para adquirir a
intoxicação ou efeito desejado.

• Acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade de
substância.

2. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos:

• Síndrome de abstinência característica para a substância.

• Uso da mesma substância com o objetivo de aliviar ou evitar sintomas de abstinência.

3. A substância ser freqüentemente consumida em maiores quantidades ou por um período
mais longo do que o pretendido.

4. Desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso da
substância.

5. Gasto excessivo de tempo para obtenção da substância, sua utilização ou na recuperação
de seus efeitos.

6. Abandono ou redução de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas importantes em
virtude do uso da substância.

7. Manutenção do uso da substância, apesar da consciência de se ter um problema físico ou
psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado por ela.
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O DSM IV define “abstinência” como alteração comportamental mal-
adaptativa, com elementos fisiológicos e cognitivos, decorrente da queda da concentração da
substância no sangue e nos tecidos. Ao apresentar sintomas desagradáveis de abstinência, o
indivíduo tende a consumir novamente a substância, com o objetivo aliviá-los ou evitá-los. É um
quadro comum entre os usuários crônicos de álcool.

O especificador “dependência fisiológica” trata da presença ou ausência
dos quadros de tolerância e/ou abstinência. Cabe ressaltar, todavia, que tais sintomas não são
necessários nem suficientes para caracterizar dependência química. O indivíduo pode apresentá-
los, sem ser diagnosticado como dependente; em contrapartida, o dependente pode não
manifestá-los. 

USO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA

O álcool é a substância psicotrópica mais utilizada por crianças e
adolescentes, não apenas em nosso meio (American Academy of Pediatrics, 1995; Pechansky et al,
2004; Abramovay & Castro, 2005; Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de
Pediatria, 2007; Martins & Pillon, 2008). 

Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990) proibir o consumo de bebidas alcoólicas por indivíduos menores de 18 anos, seu
uso por adolescentes brasileiros vem crescendo, e o início do hábito ocorre cada vez mais
precocemente; a idade média para o início do hábito está, atualmente, por volta de 12 a 13 anos
(De Micheli & Formigoni, 2002; Ministério da Saúde, 2004; Pechansky et al, 2004; Alves et al,
2005; Silva et al, 2006; Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007;
Laranjeira et al, 2007). Em estudo realizado com dados de 950 adolescentes de Porto Alegre,
Pechansky e Barros (1995) encontraram que, aos 18 anos, praticamente 100% da amostra já havia
experimentado bebidas alcoólicas.

Dados nacionais e internacionais indicam que dependência química é o
distúrbio de saúde mental com maior prevalência entre adolescentes, sendo o álcool a substância
mais freqüente. Nos Estados Unidos, cerca de 19% dos adolescentes abusam do álcool. Em
nosso meio, parece haver variação regional; a prevalência nacional de dependência do álcool entre
os adolescentes está por volta de 5,2%, sendo que os maiores coeficientes encontram-se nas
regiões Norte (9,2%) e Nordeste (9,3%) (Abramovay & Castro, 2005; Pechansky et al, 2004).

Segundo Laranjeira e colaboradores (2007), os adolescentes são o grupo
populacional com maior risco em relação ao beber: “não existe um padrão de beber de baixo
risco entre os adolescentes, pois as evidências mostram que nessa faixa da população mesmo o
baixo consumo está relacionado com alto risco de acidentes” (pg. 74). Não apenas o risco de
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acidentes é relevante entre os adolescentes que ingerem álcool, mas também as conseqüências
clínicas do hábito nesta população assumem padrão de maior gravidade.

A progressão do quadro de dependência ao álcool no adolescente ocorre
de forma distinta da do adulto. Como o adolescente tem menor tempo de contato com a
substância e menor massa corporal, sua reação a pequenas doses de álcool é mais intensa que em
adultos (American Academy of Pediatrics, 1995). Além disso, quando predisposto, tende a
desenvolver dependência mais rapidamente.

Por outro lado, os indivíduos mais jovens parecem desenvolver
mecanismos de tolerância com maior facilidade, protegendo-se dos efeitos agudos do álcool,
porém favorecendo maior consumo da substância. Dessa forma, a abordagem do adolescente
deverá sempre levar em consideração suas características próprias, e não apenas seguir o modelo
descrito para pacientes com maior idade. Cabe salientar, ainda, que questões de gênero
influenciam a resposta ao álcool: mulheres tendem a apresentar maior suscetibilidade aos seus
efeitos (Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007).

As classificações do DSM IV dizem respeito à população geral,
ignorando as especificidades do adolescente. Por esse motivo, a Academia Americana de Pediatria
(American Academy of Pediatrics) descreve uma classificação específica para essa população,
composta de seis estágios: abstinência, uso experimental/recreacional, abuso inicial, abuso,
dependência e recuperação (Pechansky et al, 2004). Segundo essa classificação, nem todo uso de
álcool durante a adolescência será obrigatoriamente problemático. Com efeito, a maior parte dos
indivíduos que experimentam o produto, ou mesmo que chegam a apresentar episódios eventuais
de abuso, não desenvolve quadro de dependência. 

Apesar disso, é importante ressaltar que o risco do uso  precoce do álcool
não se restringe à possibilidade de evolução para quadro de dependência química. Está associado,
também, a maior desenvolvimento de complicações clínicas, como hepatite alcoólica, gastrite,
síndrome disabsortiva, hipertensão arterial, acidentes vasculares, cardiopatias, neoplasias malignas
diversas, pancreatite e polineurite alcoólica (Departamento de Adolescência da Sociedade
Brasileira de Pediatria, 2007). Ainda, o uso ou abuso do álcool apresenta também estreita relação
com situações de violência, como acidentes, suicídios ou homicídios, e é fator freqüente antes do
início do uso de drogas ilícitas (American Academy of Pediatrics, 1995; De Micheli & Formigoni,
2002; Ministério da Saúde, 2004; Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de
Pediatria, 2007; Martins & Pillon, 2008).

Pechansky e colaboradores (2004) relacionam alguns dos impactos do
uso de álcool na adolescência:

1. O uso de álcool por menores de idade está mais associado à morte do que todas as
substâncias psicoativas ilícitas em conjunto.
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2. Estar alcolizado aumenta a chance de violência sexual, tanto para o agressor quanto
para a vítima.

3. O consumo de álccol está associado a prejuízos acadêmicos.

4. A percepção do adolescente acerca dos problemas decorrentes do consumo de álcool
não acompanha a hierarquia dos prejuízos considerados mais graves.

5. O uso de álcool na adolescência aumenta o risco de dependência química na idade
adulta.

6. O uso do álcool por adolescentes está associado a vários prejuízos neuropsicológicos,
como prejuízo de memória e de aprendizado, alterações comportamentais e emocionais,
conseqüentes a alterações estruturais e neuroquímicas no cérebro.

FATORES RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lista cinco fatores que
propiciam o abuso de substâncias: falta de informação sobre o problema; dificuldade de inserção
no meio familiar e no trabalho; insatisfação com a qualidade de vida; problemas de saúde;
facilidade de acesso às substâncias (Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de
Pediatria, 2007).

Várias circunstâncias peculiares à faixa etária do adolescente favorecem o
uso do álcool. Dificuldade para lidar com situações de estresse típicas da fase, necessidade de
auto-afirmação e busca de aceitação por parte de seus pares são condições intimamente
associadas à maior vulnerabilidade dessa população. O grupo de amizades influenciará a postura
que o adolescente adotará perante o uso de drogas lícitas ou ilícitas, podendo comportar-se como
fator de risco ou de proteção. Ainda, fatores genéticos e ligados ao ambiente familiar assumem
também papel de relevância; estudos demonstram que o início do uso de álcool ocorre mais
frequentemente em casa (Johnson et al, 1987; American Academy of Pediatrics, 1995; De Micheli
& Formigoni, 2002; Pechansky et al, 2004; Silva et al, 2006; Departamento de Adolescência da
Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007; Laranjeira et al, 2007).

Devido ao fato de o uso de álcool ser socialmente bem aceito, ou mesmo
estimulado, a maioria dos adolescentes experimenta a substância precocemente. Estudos
demonstram que fatores externos, especialmente o grupo de amizades e a mídia, apresentam
influência efetiva sobre o consumo. Enquanto a maior parte desses indivíduos não apresentará
problemas significativos decorrentes dessas experiências, aqueles mais vulneráveis – considerando
aspectos físicos, emocionais e sociais – podem desenvolver quadros patológicos que demandam
atenção particular (American Academy of Pediatrics, 1995; De Micheli & Formigoni, 2002;
Pechansky et al, 2004; Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2007).
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De Micheli e Formigoni (2002), estudando um grupo de 213 adolescentes
brasileiros, encontraram alguns fatores de risco para o desenvolvimento de dependência química.
Os indivíduos provenientes de classes socieconômicas menos privilegiadas apresentaram 3,5
vezes maior chance de uso de drogas e 4,6 vezes, de desenvolvimento de dependência leve ou
moderada. Atraso escolar dobrou a chance de uso de drogas e aumentou em 4,4 vezes a de
dependência severa.

Viver somente com a mãe aumentou 22 vezes a chance de ser
dependente severo, quando comparado com os que viviam com ambos os pais; no entanto, viver
apenas com o pai mostrou-se como fator de proteção para uso ou dependência moderada.
Aqueles que relataram problemas de relacionamento familiar tiveram 6,4 maiores chances de usar
drogas, 11 vezes mais de ser dependente leve ou moderado e 121 vezes mais de ser dependente
severo. Os dependentes severos apresentaram também maior proporção de traumas familiares,
porém sem significância estatística. Uso social de álcool pelos pais comportou-se como fator de
proteção contra uso ou dependência severa. Todavia, a maioria dos sujeitos entrevistados iniciou
o uso de álcool no ambiente familiar, com irmãos ou outros parentes.

Finalmente, considerando as razões para a primeria experimentação de
drogas, aqueles que relataram influência dos amigos, procura de prazer e curiosidade
apresentaram maior chance de desenvolver dependência química. Em contrapartida, os que
justificaram o não-uso de drogas por questões religiosas, medo de overdose ou não desejar
apresentaram maior chance de não desenvolver dependência.

Corroborando este último achado, Vinagre e Lima (2006) encontraram
correlação estatística negativa entre o uso de substâncias psicoativas e a percepção do risco
associado a tal prática. Entrevistando alunos de escolas públicas de Lisboa, as pesquisadoras
encontraram que os adolescentes mais novos, com menor experiência e do sexo feminino
manifestam maior percepção do risco. Esses resultados demonstram a importância da
disseminação de informações acerca do tema.

Cabe salientar, também, a existência de fatores de proteção contra o
abuso de álcool, que se confundem com fatores de promoção de saúde: boa estruturação familiar,
com laços afetivos fortes, relacionamento efetivo entre pais e filhos e estabelecimento de regras e
limites claros; bom rendimento escolar; participação em grupos sociais. Além desses, restrição da
propaganda do álcool e incentivo à adoção de posturas saudáveis são medidas que podem ajudar
na prevenção da dependência química (Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de
Pediatria, 2007).
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O PAPEL DA ESCOLA

Considerando a alta prevalência de consumo entre estudantes e o espaço
privilegiado que a escola possui tanto para a educação do indivíduo quanto para a determinação
de seu comportamento, as instituições de ensino assumem papel de relevância na prevenção ao
uso de drogas em geral, inclusive o álcool. Desde o início da década de 1970, portanto, a
integração da área de educação às iniciativas para prevenir o abuso de drogas se tornou uma das
prioridades defendidas pelos organismos internacionais que tratam do tema. Todavia, a atuação
da escola será bastante reduzida, caso não haja políticas públicas e ações da sociedade civil para
repressão do uso de drogas e de todas as situações a ele relacionadas (Abramovay & Castro,
2005).

USO DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES NO BRASIL

Periodicamente, vêm sendo realizadas diversas pesquisas em nível
nacional para avaliar o uso de drogas entre jovens brasileiros. A Secretaria Nacional Antidrogas
(Senad) publicou recentemente o “I Levantamento Nacional sobre os padrões de consumo de
álcool na população brasileira” (Laranjeira et al, 2007), em que faz um apanhado dessas
publicações:

“Fica claro nos estudos epidemiológicos realizados até o momento que o
consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, particularmente entre os jovens,
é um importante problema de saúde pública. Dados para apoiar esta
afirmação têm origem em uma série de fontes, incluindo levantamentos
entre estudantes (Galduróz e Caetano, 2004; Noto, 2004); pesquisas com
crianças e adolescentes em situação de rua (Noto e cols., 1998; Noto e
cols., 2004); dados sobre internações hospitalares (Noto e cols., 2002); e
três levantamentos domiciliares conduzidos em 1999, 2001 e 2005
(Galduróz e cols., 2000; Carlini e cols., 2002; II Levantamento Domiciliar
sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil., 2005). Todos estes
estudos foram realizados por pesquisadores do Centro Brasileiro de
Estudos sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), um centro de pesquisas
da Unifesp, e vários deles financiados pela Senad.” (pg. 8).

Em breve revisão de literatura, a mesma publicação apresenta os
principais resultados das pesquisas:

1. Foram realizados cinco levantamentos com estudantes. O último, em 2004, encontrou
os seguintes resultados:

• 65% do total já haviam experimentado álcool.
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• Na faixa etária de 10 a 12 anos, 41% haviam experimentado.

• 11% referiram consumo freqüente de bebidas alcoólicas (seis a 19 vezes no último

mês).

• 7% referiram uso pesado (20 vezes ou mais no último mês).

2. Foram feitos também cinco levantamentos com jovens em situação de rua, que
apontaram o seguinte:

• O consumo de drogas, inclusive álcool, é importante entre nove e 18 anos, apesar

de não ser a droga favorita.

• 43% referiram uso recente de álcool (últimos 30 dias).

• 22% referiram consumo semanal ou diário.

3. No período de  1988 a 1999 foram recolhidos dados sobre as internações hospitalares
por transtornos relacionados ao consumo de substâncias psicotrópicas ocorridas no
Brasil. Em 1999, 84,5% das 44.680 admissões registradas foram conseqüentes ao uso de
bebidas alcoólicas. O dado deve ser analisado, todavia, conisderando a grande taxa de
perda de dados (perto de 50%).

4. Foram feitos dois levantamentos domiciliares sobre o uso de drogas, que apontaram
aumento da prevalência de uso de álcool entre jovens e adolescentes. 

• O primeiro (2001) envolveu 107 cidades com mais de 200.000 habitantes:

• 48% dos adolescentes de 12 a 17 anos e 73% dos jovens de 18 a 24 anos

referiram haver experimentado álcool.

• 4% dos adolescentes de 12 a 17 anos e dos jovens de 18 a 25 relataram

problemas relacionados ao consumo de álcool.

• O segundo (2005) englobou as 108 maiores cidades do País:

• 54,3% dos adolescentes de 12 a 17 anos e 78,6% dos jovens de 18 a 24 anos

referiram haver experimentado álcool.

• 5,7% dos adolescentes de 12 a 17 anos e 12% dos jovens de 18 a 24 relataram

problemas relacionados ao consumo de álcool.

Galduróz e Caetano (2004), também analisando as publicações sobre o
perfil epidemiológico do uso de álcool no Brasil então disponíveis, concluem pela necessidade de
maior ênfase aos estudos epidemiológicos sobre o tema, porém afirmando que “o álcool,
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certamente, contribui fortemente na etiologia e manutenção de vários problemas sociais,
econômicos e de saúde enfrentados em nosso país”.

“COMO BEBEM OS ADOLESCENTES BRASILEIROS”

A seguir, apresentaremos o resumo dos principais resultados referentes
aos adolescentes encontrados no I Levantamento Nacional sobre os padrões de consumo de
álcool na população brasileira (Laranjeira et al, 2007).

1. As bebidas alcoólicas são as substâncias psicotrópicas mais utilizadas por adolescentes.

2. As conseqüências negativas do uso de álcool por adolescentes englobam, entre outras:
dificuldades nos estudos; problemas sociais; prática de sexo sem proteção e/ou sem
consentimento; aumento no risco de suicídio, homicídio e acidentes relacionados ao
consumo. Deste rol, os acidentes de trânsito são o evento mais comum.

3. Existem poucos empecilhos à compra e ao consumo de álcool por adolescentes.

4. É cada vez mais precoce o início tanto do consumo (13,9 anos) quanto do consumo
regular de álcool (14,6 anos). 

5. Quanto à freqüência de consumo:

• Semelhante em ambos os sexos (cerca de 35%)

• 24% dos adolescentes bebem pelo menos 1 vez por mês.

• 10% dos adolescentes consomem ao menos 1 vez no mês, e potencialmente em
quantidades arriscadas.

6. Quanto à quantidade ingerida:

• Difere entre os sexos: os meninos que bebem ingerem mais que as meninas.

• Cerca da metade dos adolescentes do sexo masculino que beberam no último ano
consumiram três doses ou mais por situação habitual. 

• 17% dos meninos e 13% de todos os adolescentes da amostra apresentam padrão
intenso de consumo de álcool.

7. Beber com maior risco e em curto espaço de tempo (em “binge”)

• Pouco menos de um quarto dos meninos e 12% das meninas beberam “em binge”
ao menos 1 vez nos últimos 12 meses.

• 30% beberam em “binge” duas ou mais vezes por mês. 
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8. Cerveja ou chope (52%) e vinho (35%) são as bebidas mais consumidas por
adolescentes de ambos os sexos.

A SITUAÇÃO EM FEIRA DE SANTANA, BAHIA

Em Feira de Santana, no Estado da Bahia, foi conduzido estudo para
verificar a prevalência do uso de álcool por adolescentes matriculados nas escolas públicas
estaduais e os fatores a ele associados (Alves et al, 2005). Dos 1.372 adolescentes entrevistados,
57% já haviam experimentado bebidas alcoólicas; 53,2% usavam o álcool pelo menos uma vez
por mês e 13% bebiam nos fins-de-semana. Cerca de 30% referiram ter experimentado com
parentes, sendo que 14,8% com os pais. O uso foi significativamente maior no sexo masculino e
na faixa etária de 17 a 19 anos.

Com relação ao tipo de bebida, houve preferência explícita por bebidas
fermentadas, principalmente a cerveja (72,5%). Festas foram o local preferido para o uso do
álcool, e as principais motivações foram: curiosidade (42,4%), fica animado (24,1%), diminuir a
timidez (16,5%). Pouco mais de um quarto da amostra afirmou já ter ficado embriagado, e
percentual semelhante referiu algum familiar com problemas relacionados ao abuso do álcool,
principalmente o pai. Além disso, houve associação entre beber e adotar comportamentos de
risco, como a prática de sexo com pessoas pouco conhecidas e sem o uso de condom.

Os autores concluem apontando para a necessidade de implementação de
políticas e programas voltados à prevenção do uso precoce de bebidas alcoólicas entre
adolescentes.

DROGAS NAS ESCOLAS

Neste tópico, apresentaremos os resultados referentes ao álcool colhidos
na pesquisa “Drogas nas escolas”, realizada por Mary Garcia Castro e Miriam Abramovay (2005).
A pesquisa aponta para amplo consumo de álcool entre alunos no Brasil. Dos quase 4,5 milhões
de estudantes entrevistados, cerca de 10% (438.899) declararam beber regularmente. As
prevalências foram maiores em Porto Alegre (14,4%), Salvador (13,5%), Florianópolis (13,1%),
Cuiabá (12,7%) e Recife (12,3%). Ainda, 45,9% (2.030.269) admitiram beber em festas e ocasiões
sociais, enquanto apenas 42,.2% (1.957.547) afirmaram nunca beber. Somente em Goiânia
(54,8%), Vitória (54,1%) e Manaus (52,5%) mais de metade da amostra negou o hábito de
consumir bebidas, dado preocupante, considerando a faixa etária da população estudada.

A preferência de uso é pela cerveja, porém outras bebidas com alto teor
alcoólico são mencionadas. Além disso, os rapazes referiram beber mais e em maior quantidade
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que as meninas. Todavia, não houve diferença na proporção dos que bebem em festas e ocasiões
sociais nos dois sexos. 

A freqüência do hábito de beber está diretamente relacionada com o
aumento da idade: na faixa de 10 a 12 anos, 70% referem nunca beber, enquanto 2,2% bebem
regularmente; naqueles com 19 anos ou mais, apenas 29,3% nunca bebem, e 20% o fazem
regularmente. Cabe salientar que quase 30% dos adolescentes entre 10 e 12 anos já fazem uso do
álcool em festas e ocasiões especiais. 

A maioria dos alunos (73,1%), dos pais (80,4%) e do corpo técnico das
escolas (89,3%) têm consciência de de que o álcool é uma droga, porém o percebem como “uma
droga liberada”, apesar de seu consumo por menores de 18 anos ser ilegal. Entre os entrevistados,
houve grande freqüência de relatos que não consideram a bebida alcoólica como um mal, desde
que ingerida de forma moderada e em situações de baixo risco.

Com referência aos motivos alegados para beber, as autoras não
encontraram correlação entre o hábito e sinais de desarmonia na vida dos adolescentes, mas sim
com curiosidade, desejo de se desinibir e ter coragem. Contrapondo-se a grande parte da literatura
técnica relacionada, questionam a influência da família sobre o hábito dos jovens: apesar de vários
dados apontarem para essa correlação, inclusive com relatos textuais de que os pais incentivam o
uso, ponderam que o mundo social do jovem é excessivamente amplo para que se possa inferir
clareza na correlação pretendida. Esclarecem ainda que o uso de álcool entre os filhos tende a ser
maior que entre os pais, mas admitem certa aproximação entre os comportamentos de pais e
filhos. 

Houve consenso nesta pesquisa quanto à importância do papel
representado pelo grupo social, em conformidade com o descrito na literatura. Os jovens bebem
para se sentir parte de um grupo; como ritual de iniciação na vida adulta, principalmente os
homens; como forma de desinibição, em especial com relação ao comportamento sexual. Em
contrapartida, ter religião comportou-se como fator de proteção contra o uso de álcool, tanto
entre os jovens quanto entre seus pais.

Com relação ao papel da mídia, os alunos demonstram estar conscientes
de que a associação da bebida com beleza, juventude e sucesso social, passados de forma sublimar
pelas propagandas, tem uma fundamentação ideológica. Todavia, as autoras questionam se essa
aparente consciência é eficaz ao ponto de proteger esses mesmos jovens de sua influência.

No que respeita às atitudes permissivas em relação ao álcool, os dados
sugerem percepções distintas entre os alunos, por uma parte, e os pais e corpo técnico-
pedagógico, por outra. Os alunos tendem a demonstrar maior tolerância com relação ao uso do
álcool, inclusive por menores de 18 anos, porém mesmo entre eles essa posição não é consensual.
Um grupo significativo defende maior controle tanto da venda quanto do consumo da bebida,
possivelmente com adoção de posturas consensuais entre adultos e jovens.
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Como resumo conclusivo dessa parte, as autoras apontam algumas pistas
para a prevenção: o consumo tende a aumentar com a idade; os amigos representam papel
relevante na vida dos jovens; o consumo do álcool dá-se principalmente em festas e atividades
sociais; existe crítica à forma como a mídia associa o uso de bebidas alcoólicas a situações de
glamour; a maioria dos entrevistados percebe o álcool como uma droga, mas uma parcela
relevante não se alinha a tal perspectiva.

No que tange ao ambiente físico da escola, as autoras encontraram que o
uso de drogas ocorre mais amiúde fora do perímetro escolar, porém em sua proximidade.
Apontam para o papel nocivo de bares na vizinhança de escolas, não apenas por conta da venda
de bebidas alcoólicas, mas também por poderem tornar-se pontos de venda de drogas ilícitas.

Finalmente, apresentam algumas considerações gerais referentes à
situação da presença de drogas no ambiente escolar, que nos parecem relevantes no que tange à
utilização de álcool por escolares. Apontam para a existência de grande facilidade de acesso à
substância, inclusive no entorno ou interior da escola, bem como para a utilização de estratégias
variadas objetivando seduzir os jovens. Defendem que alguns cenários macrossocioculturais
propiciam a expansão do consumo: exclusão social; desencanto político-cultural-ético; perda de
referências coletivas; ausência de projetos de vida. 

Dentre as várias tendências encontradas pelas autoras, algumas chamam a
atenção. As drogas ilícitas e as bebidas álcoólicas apresentam-se como deflagradores de diversas
formas de violência, apesar de muitas vezes os respondentes negarem haver presenciado situações
concretas. Com relação a esse assunto, questionam qual papel a escola poderia assumir. Afirmam
que posições fatalistas sugerem impotência perante a trágica situação do consumo de drogas:
considerando a complexidade do tema e o arcabouço montado pelo poder criminoso, restariam à
escola apenas ações de repressão ou eliminação dos indivíduos envolvidos. Todavia, as autoras
lembram que o percentual de alunos envolvidos com o uso de drogas, ainda que preocupante, é
bastante inferior ao dos não envolvidos, que demonstram grande consciência acerca da
problemática em que a droga se insere. Ainda, a legitimidade da escola dentro da comunidade de
relações sociais primárias do jovem faz dela local propício para o desenvolvimento de vínculos
sociais protetores e para o aprofundamento de posições éticas e de crítica social. Não pode furtar-
se, portanto, ao seu potencial no estímulo à cidadania.

Em grande parte, o corpo técnico das escolas e os pais manifestaram
posições que sugerem preconceitos e visão estereotipada dos jovens; para muitos, inclusive
alunos, o usuário de drogas é uma pessoa doente, com personalidade fraca. Tal postura tende a
ignorar questões relevantes e reduz o problema, prejudicando sua compreensão em profundidade.
É enfatizado apenas o aspecto maléfico da droga, ignorando-se os possíveis “benefícios”, que
justificam tanto o início quanto a manutenção de seu uso. Em contrapartida, houve também
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relatos que demonstraram posição mais inclusiva em relação ao assunto, propiciando a adoção de
medidas preventivas de maior efetividade.

Reconhecendo não serem suficientes ações preventivas exclusivamente
dentro do ambiente escolar, as autoras defendem, todavia, que elas não podem ser relegadas.
Esclarecem que a Unesco propõe a construção de escolas voltadas à proteção integral do aluno,
implicando adoção de programas gerais, e não apenas ações preventivas específicas. 

Concluem, defendendo que a escola assuma dois eixos em sua atuação:
investir no jovem, de forma a ajudá-lo a criar vínculos positivos e a desenvolver sua criatividade
crítica, construindo seus próprios mecanismos alternativos às drogas; enfatizar a escola como
ponto de referência, resgatando sua qualidade e estimulando uma postura democrática, que não
pretenda tutelar ou controlar o aluno. 

Finalmente, as autoras apresentam várias recomendações, dentre as quais:

1. Estimular postura crítico-reflexiva por parte dos jovens, construindo referências
distintas das drogas.

2. Desenvolver ambiente protetor na escola, estimulando fatores protetores e reduzindo
fatores de risco para o uso de drogas.

3. Desenvolver a “cultura de paz” nas escolas.

4. Ampliar os serviços oferecidos pelas escolas, aumentando o tempo de permanência do
aluno em suas dependências e incentivando o envolvimento integral voluntário do
aluno em atividades saudáveis.

5. Estabeleccer nexos entre a escola e a família, estimulando e fortalecendo o
relacionamento entre pais e filhos.

6. Estabelecer responsabilidades e limites claros para os alunos, assegurando vias de
comunicação e compreensão, porém sem qualquer permissividade no que respeita às
drogas.

7. Auxiliar o jovem consumidor a querer abandonar o uso.

8. Desenvolver atividades contínuas que permitam a divulgação de informações e o
debate, inclusive esclarecendo a ambigüidade da classificação em lícitas e ilícitas.

9. Estabelecer parcerias entre a escola e outras instituições, em particular no nível da
comunidade, com o objetivo de assegurar maior segurança no ambiente escolar e em
suas redondezas.

10. Capacitar professores e corpo técnico para lidar com a questão da droga na escola.
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11. Proibir por lei a presença de bares ou outros locais em que se venda bebida alcoólica
nas proximidades de escolas.

12. Facilitar acesso dos alunos a serviços de aconselhamento e terapia.

13. Investigar a relação entre baixo aproveitamento escolar ou reprovação com o uso de
drogas.

14. Atuar com agilidade na repressão ao tráfico, sem negligenciar a possibilidade de
recuperação do aluno traficante.

REDUÇÃO DE DANOS

Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a publicação “Álcool e redução
de danos: uma abordagem inovadora para países em transição”. Considerando que “os danos
sociais e à saúde relacionados ao álcool só encontram acolhida na saúde pública quando os
problemas já são graves, e a intervenção se torna menos eficaz”, defende que o paradigma da
redução de danos se incorpore à política pública para o álcool (Ministério da Saúde, 2004).

Alertando que a redução de danos é uma estratégia complementar às
abordagens convencionais, a publicação defende sua priorização e apresenta várias ponderações
relevantes acerca da situação dos jovens e adolescentes. Alega que a violência envolvendo jovens
é mais acentuada nos países com menor nível de desenvolvimento, refletindo sua fragilidade
quanto ao exercício da cidadania. Por esse motivo, defende que as ações de redução de danos
somente serão efetivas se atreladas a políticas públicas de maior abrangência, que promovam
igualdade social e ofereçam melhores perspectivas e condições de vida aos jovens.

Afirma que qualquer ação direcionada a esse público deve adotar a
perspectiva do protagonismo juvenil. Advoga, portanto, ser necessário “redefinir posturas que
estão ainda muito enraizadas na escola, na política, na comunidade, na família e em muitos outros
espaços de circulação juvenil”. Reconhece, todavia, ser imprescindível a participação do Estado,
da sociedade civil, das comunidades e das famílias, para respaldar as ações desenvolvidas.

Aponta o fato de o consumo de álcool antes dos 18 anos ser ilegal
representa um obstáculo à abordagem do jovem, cujo beber torna-se, portanto, clandestino. Além
disso, salienta questões culturais que tendem a prejudicar a efetividade de ações preventivas
direcionadas a esse público em particular: estímulo para que o jovem, principalmente do sexo
masculino, adote condutas de risco, associadas com violência; distinção irreal entre drogas ilícitas
e lícitas, com banalização da nocividade do álcool. Finaliza afirmando que as estratégias de
redução de danos em relação à violência devem levar em consideração a importância das armas de
fogo na mortalidade juvenil por homicídios e o silêncio que encobre muitos atos de violência.
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Defende, tomando por base experiências nacionais e internacionais, a
integração das ações nos espaços de maior relevância para a experiência juvenil: escola; bares e
outros locais de lazer; grandes shows e eventos; mídia; família e comunidade. Nesse sentido,
critica a visão histórica prevalente, que reduz a questão do uso prejudicial de álcool à visão
psiquiátrica ou médica.

Recomenda, ainda com base em experiências advindas de outros países,
que a política que trata do álcool desenvolva estratégias intersetoriais, considerando restrição do
acesso e do consumo, regulação da propaganda e redução dos danos causados pelo álcool.

Finalmente, apresenta o paradigma da redução de danos, em que se
priorizam debates com os setores envolvidos, no sentido de se encontrarem soluções viáveis e
pragmáticas para o problema. Nessa perspectiva, busca-se “consumo responsável de bebida e
soluções práticas que reduzam os danos do álcool, em vez de reduzir o consumo per capita”.

Afirma ainda que, embora tolerante com comportamentos não-
convencionais e respeitando o direito individual de usar substâncias psicoativas, o movimento de
redução de danos objetiva abordar tanto os danos causados pelo usuário a si mesmo quanto a
terceiros. Assim, é pertinente a tolerância zero em situações específicas, como nos casos em que
os consumidores potenciais de álcool não são capazes de tomar decisões conscientes, como
crianças e jovens. Defende, portanto, proibição de venda de bebidas alcoólicas a esses grupos e de
propaganda a eles direcionada.

Quanto a esse tema específico, Romano e colaboradores (2007)
conduziram pesquisa com objetivo de verificar a freqüência com que menores de 18 anos
conseguem comprar bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais. Acompanharam
adolescentes entre 13 e 17 anos que tentaram comprar bebidas alcoólicas em 528
estabelecimentos comerciais nas cidades de Paulínia e Diadema, ambas no Estado de São Paulo.
Em 85,2% dos locais testados em Paulínia e 82,4% dos em Diadema foi possível a compra na
primeira tentativa. Recomendam, portanto, adoção de políticas específicas para a faixa etária, no
sentido de reduzir o consumo de álcool. 

ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO

Carvalho e Carlini-Cotrim (1992) entrevistaram 16.117 estudantes dos
ensinos fundamental e médio de 17 cidades brasileiras, com o objetivo de avaliar o papel dessas
atividades como fatores de proteção ao uso de substâncias químicas por estudantes. Encontraram
que 44,9% da amostra declararam haver consumido bebidas alcoólicas e 8,8% outras substâncias
psicotrópicas nos 30 dias anteriores à entrevista. Da mesma população, 62% relataram prática de
esportes, 28% de atividades religiosas, 14% de artísiticas e 4% de comunitárias. 
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Na maior parte das cidades pesquisadas, as autoras não encontraram
correlação entre a prática de esportes, atividades comunitárias ou artísticas e o consumo de
drogas. Nas poucas cidades em que houve correlação, essa não foi forte, exceto em Salvador,
quando consideradas as atividades comunitárias. Por outro lado, houve constância de correlação
negativa entre a prática de atividades religiosas e o uso de drogas. Aprofundando esta questão, os
dados sugeriram que a religião Católica teria efeito protetor contra drogas, mas não contra o
álcool, enquanto a Protestante apresentaria associação com todas as substâncias.

Concluem, em discordância com a maior parte da literatura especializada,
que o simples preenchimento do tempo livre possui pouco efeito protetor com relação ao uso de
álcool e drogas, ao menos no que se refere à população estudada. Ponderam ainda que o próprio
efeito protetor representado pela prática religiosa seria melhor explicado pelo código moral a ela
subjacente do que pela possível ocupação do tempo por tais atividades. 

Concluem, todavia, esclarecendo que seus achados não invalidam a
estratégia de proporcionar atividades extra-curriculares, mas que “parecem apenas deslocar a
discussão do ‘fazer x não fazer’ para a do como fazer, tendo como pressuposto que um jovem
realizado em suas potencialidades (e não apenas ocupado, ou assimilando padrões e códigos) deve
ser a meta adequada de programas que visem a saúde mental do adolescente”. 

ABORDAGEM TERAPÊUTICA DOS TRANSTORNOS LIGADOS AO USO DE

ÁLCOOL POR ADOLESCENTE BASEADA EM EVIDÊNCIAS.

Deborah Deas (2008), em recente revisão de literatura sobre modalidades
terapêuticas para adolescentes que apresentam distúrbios pelo uso de álcool, encontrou grande
desenvolvimento no campo, com implementação de técnicas especificamente direcionadas para o
público em questão. Conclui afirmando que todos os tratamentos psicossociais avaliados –
intervenções de cunho familiar, terapias motivacionais, terapias comportamentais e cognitivas e
farmacoterapia – são válidos para a abordagem do adolescente. 

POLÍTICA NACIONAL SOBRE O ÁLCOOL

O Decreto nº 6.117, de 22 de maio de 2007, aprovou a Política Nacional
sobre o Álcool, a ser coordenada e articulada pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad),
estabelecendo os princípios fundamentais à sustentação de estratégias para o enfrentamento
coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool.

De acordo com essa norma, proteger os segmentos mais vulneráveis e
adotar medidas para atenuar e prevenir os danos resultantes do consumo de álcool competem ao
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Governo, com a colaoração da sociedade. São estabelecidas diretrizes, algumas relacionadas à
questão do jovem: 

1. Promover e facilitar o acesso da população a alternativas culturais e de lazer que possam
constituir alternativas de estilo de vida que não considerem o consumo de álcool.

2. Incentivar a regulamentação, o monitoramento e a fiscalização da propaganda e
publicidade de bebidas alcoólicas, de modo a proteger segmentos populacionais
vulneráveis ao consumo de álcool em face do hiato existente entre as práticas de
comunicação e a realidade epidemiológica evidenciada no País.

3. Estimular e fomentar medidas que restrinjam, espacial e temporalmente, os pontos de
venda e consumo de bebidas alcoólicas, observando os contextos de maior
vulnerabilidade às situações de violência e danos sociais.

4. Estimular a inclusão de ações de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas nas instituições
de ensino, em especial nos níveis fundamental e médio.

Apresenta, também, um conjunto de medidas para reduzir e prevenir os
danos à saúde e à vida, bem como as situações de violência e criminalidade associadas ao uso
prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira. No que tange mais diretamente aos
jovens, traz os seguintes dispositivos:

1. Incentivar a regulamentação, o monitoramento e a fiscalização da propaganda e
publicidade de bebidas alcoólicas, de modo a proteger segmentos populacionais
vulneráveis à estimulação para o consumo de álcool.

2. Apoiar o desenvolvimento de campanha de comunicação permanente, utilizando
diferentes meios de comunicação, enfocando como temas: álcool e trânsito; venda de
álcool para menores; álcool e violência doméstica; álcool e agravos à saúde; álcool e
homicídio; álcool e acidentes. 

3. Intensificar a fiscalização quanto ao cumprimento do disposto nos arts. 79, 81, incisos
II e III, e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Intensificar a fiscalização e incentivar a aplicação de medidas proibitivas sobre venda e
consumo de bebidas alcoólicas nos campos universitários.

5. Articular a realização de curso de prevenção ao uso do álcool para educadores da rede
pública de ensino.

6. Articular a realização de curso de capacitação, para conselheiros tutelares, sobre direitos
da criança e do adolescente, saúde, educação, antidrogas, assistência social e segurança
comunitária.
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7. Apoiar a fiscalização dos estabelecimentos destinados a diversão e lazer, especialmente
para o público jovem, no que se refere à proibição de mecanismos de indução ao
consumo de álcool.

8. Incentivar a capacitação de garçons quanto à proibição da venda de bebidas para
menores e pessoas com sintomas de embriaguez. 

9. Promover e facilitar o acesso da população a alternativas culturais e de lazer que possam
constituir escolhas naturais e alternativas para afastar o público jovem do consumo do
álcool. 

MAPEAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ATENÇÃO ÀS QUESTÕES

RELACIONADAS AO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO BRASIL 

Em 2007, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), órgão responsável
por coordenar a Política Nacional sobre Drogas (PNAD), promoveu um mapeamento das
instituições governamentais e não-governamentais de atenção às questões relacionadas ao
consumo de álcool e outras drogas no Brasil (Carvalho et al, 2007). Afirmando que “prevenir o
uso indevido de álcool e outras drogas constitui ação de inquestionável relevância nos mais
diversos contextos sociais – família, escola, comunidade, empresa –, dada a complexidade da
questão e os prejuízos associados ao abuso e à dependência de substâncias psicoativas” (pg. 21),
relaciona atividades e instituições governamentais e não governamentais que realizam atividades
de prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

De 1.642 questionários validados para análise, 1.255 dirigentes e/ou
responsáveis informaram realizar atividades de prevenção ao uso de álcool e outras drogas
(Tabela 1). Palestras sobre drogas foram a atividade mais realizada na área de prevenção. 

Tabela 1: Atividades de prevenção realizadas pelas instituições pesquisadas

Instituições
governamentais

Instituições não
governamentais

nº % nº %
Articulação com escolas e outras instituições de
ensino para a realização de atividades de prevenção 281 62,3 483 62,2

Inserção do tema drogas nas atividades
curriculares e extracurriculares em escolas 106 23,5 145 18,7
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