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Resumo

A realidade brasileira vem demonstrando elevados índices de adolescentes 

e adultos jovens que consomem bebidas alcoólicas de maneira rotineira e em excesso. O 

estudo tem como objetivos conhecer o perfil de formandos do ensino médio de um colégio 

público do estado da Bahia, sobre o consumo de álcool; e apontar fatores que propiciam 

o uso de bebidas alcoólicas na faixa etária adolescente e adulto jovem e suas principais 

consequências. Estudo descritivo, com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída 

de 80 estudantes, sendo utilizado um questionário estruturado para coleta de dados, que 

foi analisado com auxílio de estatística descritiva. Evidenciou-se, nos resultados, que a 

maior parte dos pesquisados já ingeriram álcool e de forma precoce. Além disso, a maioria 

desses continua consumindo frequentemente e em excesso, sem ampla diferença entre sexo 

masculino e feminino. Ficou perceptível a influência, principalmente, de amigos e familiares 

para a primeira experiência e continuação do consumo. Conclui-se que é necessário o 

comprometimento da escola para com as questões sociais e culturais dos alunos, que 

precisam de orientações acerca dos fatores de risco e possíveis complicações biopsicossociais 

associados ao consumo do álcool, substância psicoativa que está sendo consumida cada vez 

mais precocemente por esses estudantes.

Palavras-Chave: Saúde escolar. Consumo de bebidas alcoólicas. Abuso de álcool. 
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CHARACTERIZATION OF THE CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES AMONG 

SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract

The Brazilian reality is showing high rates of teenagers and young adults 

consuming frequently and excessively alcoholic beverages. This study aimed to know 

the profile of senior students in a public high school of the state of Bahia, Brazil, on the 

consumption of alcohol and to identify the factors that motivate the use of alcoholic beverages 

among teenagers and young adults and their main consequences. It is a descriptive study 

with quantitative approach. The sample was of 80 students and a structured questionnaire 

was used for data collection which was analyzed through descriptive statistics. The results 

showed that most of the students had already ingested alcohol precociously. Besides this, most 

of them have continued to drink frequently and excessively, with little difference between 

male and female gender. The influence of the family and friends was perceptible regarding 

the first experience and the maintenance of the consumption. It can be concluded from this 

study that commitment of the schools is considered necessary concerning socio-cultural issues 

of the students who need orientations about the risk factors and possible biopsychosocial 

complications related to alcohol consumption, psychoactive substance, whose use is every 

time more precociously present in these students’ lives.

Key words: School health. Consumption of alcoholic beverages. Alcohol Abuse.

CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE ESTUDIANTES DE LA 

ENSEÑANZA MEDIA

Resumen

La realidad brasileña demuestra índices elevados de adolescentes y jóvenes 

adultos que consumen bebidas alcohólicas de manera rutinera y en exceso. Los objetivos 

del estudio fueron conocer el perfil de estudiantes de último año de enseñanza media en un 

colegio público, del estado de la Bahía, en relación al consumo de alcohol; y apuntar factores 

que propician el uso de bebidas alcohólicas en la franja etaria adolescente y adulto joven y 

sus principales consecuencias. Se trata de un estudio descriptivo con abordaje cuantitativo. La 

muestra fue constituida por 80 estudiantes y para colecta de datos se utilizó un cuestionario 

estructurado que fue analizado con auxilio de estadística descriptiva. Se evidenció en los 
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resultados que la mayoría de los entrevistados ya ingirieron alcohol de forma precoz. Además, 

la mayoría de éstos continuó ingiriéndolo frecuentemente y en exceso, sin amplia diferencia 

entre el sexo masculino y femenino. Fue perceptible la influencia, principalmente de amigos 

y familiares para la primera experiencia del consumo y su posterior continuidad. Se considera 

necesario el comprometimiento de la escuela con las cuestiones sociales y culturales de los 

alumnos, que necesitan orientaciones sobre los factores de riesgo y posibles complicaciones 

biopsicosociales asociados al consumo de alcohol, substancia psicoactiva presente, cada vez 

más de forma precoz en la vida de estos estudiantes.

Palabras-Clave: Salud escolar. Consumo de bebidas alcohólicas. Abuso de alcohol.

INTRODUÇÃO 

O álcool é uma substância psicoativa perigosa e prejudicial ao organismo 

e, mesmo assim, o ato de beber continua sendo amplamente aceito pela sociedade. 

Várias pessoas ficariam indignadas com alguém que injetasse heroína em público, mas 

apresenta uma relativa aceitação para o consumo de álcool em grandes eventos esportivos, 

festas, almoços de negócios e jantares com amigos, e muitos nem consideram essa bebida 

como uma droga. Alguns pais geralmente expressam alívio quando descobrem que seus 

filhos adolescentes e jovens adultos estão “apenas bebendo”, mesmo considerando que os 

levantamentos mostram que é nesta faixa etária que se encontra o maior índice de abuso de 

bebida alcoólica.1

O uso excessivo de álcool consiste em uma problemática amplamente vista no 

cenário brasileiro. Abordar essa temática, enfatizando a faixa etária de adolescentes e adultos 

jovens que muitas vezes iniciam o uso precoce e em excesso, significa dizer que se trata de 

um complexo problema de saúde pública no país. Afinal, quanto maior for o quantitativo de 

consumidores dessa substância psicoativa, poderão ocorrer impactos negativos biopsicossociais.

A bebida alcoólica traz momentos bons e de alegria, o que não é novidade, 

no entanto, gera também consequências para muitos indivíduos que consomem 

excessivamente essa droga, haja vista que pode trazer sofrimento como resultado de acidentes 

automobilísticos, atropelamentos, quedas, violência familiar e nas ruas, além de uma série de 

problemas sociais e de saúde física e psíquica.2

Vários são os prejuízos causados pelo consumo elevado de bebidas alcoólicas. 

O envolvimento em brigas, vandalismo, absenteísmo do trabalho podem ser ocasionados por 

esse consumo. O indivíduo sob o efeito de substâncias psicoativas, como o álcool, tem maior 
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chance de colocar-se em situação de risco, a exemplo da aquisição de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), uma vez que o efeito da droga prejudica sua capacidade de julgamento, 

levando-o a negligenciar os cuidados, como a prática de sexo seguro.3

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que há cerca de dois bilhões 

de pessoas em todos os continentes que consomem bebidas alcoólicas e cerca de 76,3 milhões 

convivem com um quadro constante de desordens relacionadas ao consumo desta droga. Por 

esta razão, traz uma carga social e econômica considerável sob a perspectiva da saúde pública. 

A população brasileira encontra-se entre os maiores consumidores de álcool, com um percentual 

anual de quase nove litros de álcool absoluto entre indivíduos maiores de 15 anos de idade.4

A iniciativa desta pesquisa em tomar como público-alvo os adolescentes e 

adultos jovens, considerados aqueles com faixa etária respectivamente de 14 a 17 e 18 a 25 

anos,3 não se restringe à preocupação com os elevados números de indivíduos desta faixa 

etária que consomem excessiva quantidade de bebidas alcoólicas, mas vai além ao buscar a 

compreensão dos possíveis fatores desencadeantes que envolvem a prevalência do uso dessa 

substância psicoativa, assim como suas principais consequências individuais e coletivas.

Tratando-se de políticas públicas de promoção e prevenção à saúde desses 

indivíduos, os profissionais de saúde e educação devem ajudar os estudantes a não ingerir 

bebidas alcoólicas. Nesse sentido, as medidas a serem tomadas devem incluir o âmbito 

da família e da comunidade, favorecendo mudanças comportamentais dos envolvidos e 

propiciando redução dos riscos e consequencias que essa droga pode ocasionar.

Este estudo tem como objetivos conhecer o perfil de formandos do ensino 

médio de um colégio público do interior do estado da Bahia sobre o consumo de álcool; e 

apontar fatores que propiciam o uso de bebidas alcoólicas na faixa etária adolescente e adulto 

jovem e suas principais consequências. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. O cenário de 

investigação deu-se em uma escola pública estadual, situada em um município do interior da 

Bahia, Vitória da Conquista, tendo como população estudantes de 3º ano do ensino médio, 

matriculados no turno noturno, de ambos os sexos e idades variáveis. A coleta de dados 

ocorreu no ano letivo de 2010, com todos os concluintes matriculados, caracterizando-se, 

assim, como censo.

A escolha do colégio justifica-se por estar localizado próximo a vários 

estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Os critérios de inclusão dos 
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pesquisados foram: estar matriculado regularmente na escola, ser concluinte do ensino médio, 

adolescente e adulto jovem. Foram pesquisados 80 estudantes, com faixa etária de 16 a 25 

anos de idade, de ambos os sexos, de três turmas do turno noturno. O turno foi escolhido 

intencionalmente, devido à maior probabilidade de identificarem-se estudantes que se 

enquadram nos critérios de inclusão. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado 

autoaplicável, elaborado pelos autores. Para tanto, utilizou-se o modelo do instrumento 

validado pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) utilizado no 

V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino 

Fundamental de Médio da Rede Pública de Ensino nas 27 capitais brasileiras,5 para embasar 

as questões elaboradas conforme objetivos e população alvo da pesquisa. O questionário foi 

respondido pela amostra, cujos dados foram tabulados, analisados e descritos nos resultados. 

Previamente, o instrumento foi testado com estudantes de outro colégio, com 

características semelhantes e, posteriormente, reestruturado com as variáveis relacionadas 

ao uso/abuso de álcool. Os questionários foram aplicados pelos autores e por mais dois 

estudantes voluntários, os quais foram treinados antecipadamente.

No momento da coleta, a aplicação do instrumento seguiu rigoroso 

procedimento, incluindo afastamento dos professores das salas de aula, supervisão atenciosa e 

sigilosa dos pesquisadores, autoaplicação e a própria deposição da entrega dos questionários, 

que ocorreu de maneira individualizada em caixa lacrada, garantindo o anonimato e o sigilo 

dos sujeitos da pesquisa. 

Os dados foram organizados em banco de dados eletrônico, em planilha 

do Microsoft Office Excel, e posteriormente processados e analisados de forma descritiva, 

correlacionado com variáveis quantitativas, mediante a associação do sexo, faixa etária, 

quantidade de ingesta, periodicidade e influência familiar. 

A pesquisa iniciou-se após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, sob o protocolo n.º 179/2009, 

obedecendo o que preconiza a Resolução n.º 196/1996, que fixa as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

RESULTADOS

Os estudantes participantes deste estudo caracterizam-se por serem 

adolescentes e adultos jovens. Dentre os participantes da amostra, 37% estavam na faixa 

etária de 16 a 17 anos de idade; 44% tinham entre 18 a 24 anos; e 19% contavam 25 anos. 
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De acordo com o sexo, 51% são indivíduos do sexo masculino e 49% do feminino. Quanto 

à renda mensal, 27,5% informaram não ter renda; 57,5% recebiam até um salário mínimo; e 

15% recebiam de dois a quatro salários mínimos (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição percentual da idade, sexo e renda mensal – Vitória da Conquista, 
Bahia – 2010

Variáveis Percentual

Idade

   16 a 17 anos 37

   18 a 24 anos 44

   25 anos 19

   Total 100

Sexo

   Masculino 51

   Feminino 49

   Total 100

Renda mensal

   Sem renda 27,5

   Até 1 salário mínimo 57,5

   De 2 a 4 salários mínimos 15

   Total 100

Ao serem questionados quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 19% dos 

informantes afirmam que nunca consumiram e 81% informaram que sim. Dos indivíduos 

que já consumiram, 11,75 disseram que apenas no passado e 69, 25% que continuam 

consumindo (Tabela 2).

Tabela 2 – Distribuição percentual do hábito do consumo de bebidas alcoólicas – 
Vitória da Conquista, Bahia – 2010

Consumo de bebida alcoólica
Nunca Passado Atual

Nº % Nº % Nº %

Masculino 10 12,7 3 4 31 38,50

Feminino 5 6,3 6 7,75 25 30,75

Total 15 19 9 11,75 56 69,25

Os participantes que não continuavam ingerindo bebidas alcoólicas justificaram, 

afirmando ter sido por conta de sintomas adversos como irritabilidade, momentos depressivos 

com a cessação dos efeitos do álcool no organismo ou, ainda, por terem sofrido acidente 

automobilístico após ingerir esse tipo de bebida.
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Com relação aos pesquisados que já consumiram bebidas alcoólicas, 11% 

relataram que a primeira ingesta foi entre 5 e 10 anos de idade, 52% entre 11 a 15 anos, 

33% na faixa etária de 16 a 20 anos e 4% entre 21 a 25 anos. De acordo com a frequência 

da ingesta alcoólica dos que continuavam consumindo, 12% disseram fazer uso todos os 

dias, 36% de 2 a 3 vezes por semana, 47% todos os finais de semana e 5% consumiam 

raramente. 

Ao analisar o tipo e a quantidade de bebida alcoólica que os pesquisados 

consumiam por vez, 69% informaram que ingeriam de 2.000 a 4.800 ml de cerveja; 13% de 

600 a 2.000 ml de vinho; 10% de 200 a 500 ml de uísque; 6% de 200 a 1.000 ml de vodca; 

e 2% consumiam de 50 a 200 ml de cachaça (Tabela 3).

Tabela 3 – Distribuição percentual da preferência e quantidade de bebidas consumidas 
– Vitória da Conquista, Bahia – 2010

Bebida Quantidade/ml n %

Cerveja 2.000 a 4.800 55 69

Vinho 600 a 2.000 10 13

Uísky 200 a 500 8 10

Vodca 200 a 1.000 5 6

Cachaça 50 a 200 2 2

Total 80 100

Dentre os pesquisados, 12% afirmaram não ter algum membro familiar que 

fizesse uso ativamente de bebidas alcoólicas e 88% disseram que sim. Dentre estes, 54% 

referiram ser parentes de 1º grau, 38% de 2º grau e 8% de 3º grau.

Em relação aos motivos que levaram os participantes a experimentar, pela 

primeira vez, bebida alcoólica e consumirem, 26% responderam ter sido pela curiosidade, 

4% por fuga de problemas familiares e sociais, 32% a convite de amigos, 7% por influência da 

mídia e 31% devido ao convívio com familiares que a consumiam.

Quando questionados se já receberam orientações sobre o uso indiscriminado 

do álcool por algum profissional da área da saúde ou professor da instituição onde 

estudam, 22% responderam que sim e 78% informaram que nunca receberam esse tipo de 

orientação. Dos informantes que já receberam orientações, 61% afirmaram conhecer algum 

dos inúmeros efeitos e consequências que o consumo de álcool ocasiona à saúde e 39% 

disseram que não sabiam.

Dos participantes que afirmaram ter conhecimento dos efeitos e consequências 

do álcool na saúde, 32% nada citaram e 68% referiram, sendo os mais evidentes: perda de 
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reflexo, cirrose, descontrole, sono, cefaleia, vômito, acidentes de trânsito, impotência sexual, 

dependência química, problemas cardíacos, problemas renais, hipertensão, mal-estar, falta de 

apetite, problemas estomacais, perda de memória e até a morte.

Ao questionar os pesquisados se já apresentaram alguma consequência 

provocada devido o consumo de álcool, 24% informaram que não e 76% disseram que sim, 

citando, dentre estes, cefaleias, mal-estar, vômitos, relações sexuais desprotegidas, atraso nos 

estudos, acidentes automobilísticos, envolvimentos em brigas, discussões intrafamiliar e em 

outras relações interpessoais.

Quando se perguntou aos participantes que sugestão poderiam dar no que diz 

respeito a alguma atividade que pudesse ser realizada no âmbito escolar, no intuito de discutir 

sobre o uso do álcool, 28% não quiseram opinar e 62% apresentaram várias sugestões, dentre 

elas: realização de palestras educativas, debates, gincanas, mesa redonda, peças de teatro, 

discussões em sala de aula, exibição de filmes e convite de profissionais da área da saúde que 

possam informar a respeito do álcool e esclarecer dúvidas mais precisas dos estudantes.

DISCUSSÃO

O álcool é a droga mais consumida no mundo. Conforme dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 2 bilhões de pessoas ingerem bebidas alcoólicas. 

Seu uso, quando indiscriminado, é um dos principais fatores que contribuem para a redução 

da saúde mundial, sendo responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4% de todos os anos 

perdidos de vida útil. Tratando-se da América Latina, ao analisar esses índices, é visto que o 

álcool assume uma importância ainda maior. São perdidos 16% dos anos de vida útil neste 

continente relacionados ao uso indevido dessa substância, índice considerado quatro vezes 

maior do que a média mundial.6 Esses impactos podem ocorrer com os informantes deste 

estudo, uma vez que vários ingerem bebidas alcoólicas.

O consumo de drogas lícitas na vida diária das pessoas tem permeado o 

cenário de convívio sociocultural, no qual se encontram, principalmente, adolescentes 

e jovens adultos, que estão mais vulneráveis e participam deste consumo sem se dar conta 

de que o álcool é uma das drogas lícitas mais potentes. Assim como qualquer outra droga, 

o álcool provoca alterações no sistema nervoso, modifica o comportamento da pessoa, 

produz, inicialmente, o prazer momentâneo e torna o usuário dependente, o que já pode 

ser considerado uma patologia. A sociedade tem um conceito muito positivo sobre a bebida 

alcoólica e a publicidade explora a propaganda, associando-a a alegria e a sensualidade.7 

A faixa-etária equivalente a adolescência e jovens adultos, como visto, está vulnerável ao 
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consumo do álcool e os participantes deste estudo fazem parte dessa realidade, pois, devido a 

diferentes motivos, utilizam esta droga psicoativa e maléfica a saúde.

Os resultados do levantamento realizado com estudantes de ensino médio e 

fundamental do ano de 2004 mostram que 65% desses estudantes já experimentaram bebidas 

alcoólicas ao menos uma vez na vida, isto é, qualquer consumo, em qualquer momento da 

vida. O consumo frequente dessa bebida psicoativa, definido como seis ou mais vezes no 

último mês, elevou-se nos quatro primeiros levantamentos e aproximou-se de 11% nesse 

período. Além disso, o uso pesado, definido como 20 vezes ou mais no último mês, chegou 

perto de 7%, o que é motivo de preocupação. Entre todas as substâncias psicotrópicas 

avaliadas no levantamento, o álcool apresentou a menor média de início do consumo – 

pouco mais de 12 anos de idade.6 Estes resultados assemelham-se aos encontrados neste 

estudo com relação à ingesta precoce de bebidas alcoólicas entre estudantes de ensino 

médio, além de sua continuação e frequência com que esses indivíduos vêm fazendo uso 

dessas bebidas.

Os adolescentes estão iniciando o consumo de bebidas alcoólicas cada vez mais 

cedo e é visto que 13% desses têm padrão intenso de uso de álcool e outros 10% consomem 

de 1 a 3 vezes por mês, podendo chegar a consumir quantidades arriscadas.3 Esses resultados 

corroboram os achados deste estudo, uma vez que a maioria dos pesquisados informou 

consumir álcool em curto período de tempo, o que pode produz efeitos negativos a saúde.

Tratando-se de bebidas alcoólicas, no tocante a quantidade ingerida e 

concentração no sangue, cada dose contém cerca de 10-12g de álcool, sendo que uma dose 

corresponde a: 40 ml de vodca ou pinga; 85 ml de vinho do porto ou licores; 140 ml de 

vinho de mesa; 340 ml de cerveja ou chope; 30 ml de destilado; uma lata ou uma garrafa 

pequena de qualquer bebida “ice”.6 No que se refere ao nível de concentração de álcool 

no sangue, vai depender da altura, peso e condições físicas e emocionais de cada pessoa. 

Por conta desses fatores, uma determinada concentração poderá ter efeitos diferenciados 

no organismo.8 Os resultados deste estudo permitem constatar-se que as doses de bebidas 

alcoólicas ingeridas pelos estudantes são elevadas e, a depender da concentração do álcool no 

sangue, podem apresentar vários efeitos. 

No organismo do indivíduo, qualquer que seja a quantidade da bebida alcoólica 

ingerida, os efeitos podem ocorrer; um primeiro salto ocorre no intervalo de 0,5-0,9 g/l (valores 

em gramas/álcool por litro/sangue), considerado risco nove vezes maior de envolvimento em 

algum tipo de acidente. Quando os valores se encontram no intervalo de 0,2-0,3 g/l, as funções 

mentais começam a ficar comprometidas e ocorre estado de relaxamento; entre 0,3-0,5 g/l, 
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o grau de vigilância diminui, assim como o campo visual; o controle cerebral re laxa, dando 

sensação de calma e satis fação. No intervalo de 0,51-0,8 g/l, os reflexos ficam retardados, os 

movimentos e a fala se tornam desorganizados, surgem dificuldades de adaptação da visão a 

diferenças de lu minosidade, superestimação das pos sibilidades e minimização de riscos, bem 

como tendência a agressividade. Na ocorrência de valores próximos de 0,8-1,5 g/l, os indivíduos 

apresentam incapacidade de coordenação e de exercer atividades voluntárias, bem como falhas 

na coordenação neuromuscular.8

Tratando-se das bebidas alcoólicas mais utilizadas por adolescentes e adultos 

jovens, observa-se, em qualquer região do Brasil, que aproximadamente metade das doses 

consumidas é de cerveja ou chope, seguida de vinhos que também têm participação 

importante, representando mais de 30% das doses consumidas.3,6 Portanto, a cerveja ou 

chope é a bebida mais consumida pelos brasileiros quando se comparam bebidas pelo 

número de doses consumidas anualmente.3 Quanto ao sexo, não houve nenhuma diferença 

significativa no que diz respeito aos tipos de bebida.6 Os achados da presente pesquisa 

convergem com esses estudos, visto que o maior percentual dos pesquisados também são 

consumidores mais assíduos de cerveja ou vinho.

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode ser condicionado por 

diversos fatores. Deste modo, perceber quais influências são consideradas por esses 

indivíduos como mais significativas no seu cotidiano e, ainda, relacionar os conhecimentos 

que têm sobre as consequências que advêm do consumo excessivo, é de suma 

importância. O fato de serem menos controlados por parte da família e de se sentirem 

mais independentes, ou até mesmo ter algum componente familiar que consome bebidas 

alcoólicas, pode levá-los a querer experimentar situações novas, como a ingesta do álcool.9 

O seio familiar é um dos ambientes que possibilita a vários jovens extraírem lições de valor; 

por outro lado, este pode ser um agravante na formação pessoal e social do indivíduo. 

Tratando-se do uso de bebidas alcoólicas, quando um indivíduo presencia alguém do seu 

núcleo familiar ingerindo essa substância pode ser influenciado a ingerir também, conforme 

foi verificado no presente estudo.

Em relação às causas predominantes do uso de álcool, pode-se também citar 

a influência de amizades, da mídia, bem como a participação em eventos festivos, sendo a 

curiosidade o fator que mais estimula.10,12 Este contexto assemelha-se aos resultados desta 

pesquisa, haja vista que a maioria dos pesquisados tem um membro da família que faz uso 

do álcool e considera esse fato como influente no seu primeiro experimento e continuação 

do consumo. 
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Os efeitos das bebidas alcoólicas acontecem em duas fases. Na primeira, a droga 

age como um estimulante e deixa o indivíduo mais eufórico e desinibido, mas, à medida que as 

doses vão aumentando e o tempo vai passando, chega-se à segunda fase, em que começam a 

surgir efeitos depressores, levando à diminuição da coordenação motora e dos reflexos, deixando 

a pessoa sonolenta.2 Ao ingerir bebida alcoólica, o indivíduo pode desenvolver tolerância em curto 

tempo ou até mesmo em poucas semanas. Tolerância é a necessidade de ingestão de doses cada 

vez maiores de álcool para exercer o mesmo efeito no organismo ou diminuição do efeito da 

bebida alcoólica com as doses anteriormente tomadas. Após um tempo prolongado de consumo, 

a cessação da ingesta de álcool leva a sintomas de abstinência que podem ser traumáticos, severos 

e até mesmo mortais, como agitação e contração involuntária dos músculos e, posteriormente, 

cãibras musculares, náuseas, vômitos e sudorese em grande quantidade.11

Dentre os sintomas supracitados, alguns foram descritos por informantes deste 

estudo como motivos que os levaram a não continuar consumindo álcool. Como visto, 

o consumo do álcool está associado a problemas graves, como a ocorrência de acidentes, 

violência, produção ou agravamento de doenças variadas, aumento do risco para aquisição 

das DSTs, queda no desempenho escolar, absenteísmo ao trabalho, transtornos mentais 

e conflitos familiares, entre outros. As taxas de mortalidade associadas ao uso de drogas 

mostram que o álcool está relacionado a 90% das mortes. Destarte, o álcool seria responsável 

pela morte de 3,9 pessoas em cada 100.000 habitantes no Brasil.3 

Beber em binge – consumo, em uma só ocasião, de cinco doses ou mais 

para homens e quatro doses ou mais para mulheres –, é uma das práticas que mais deixa 

os adolescentes e adultos jovens expostos a uma série de problemas de saúde e sociais. 

Os riscos, repete-se, vão desde acidentes de trânsito, considerado o mais frequente, até 

envolvimento em brigas, vandalismo e prática do sexo sem proteção.6,3 Tendo em vista que 

vários dos pesquisados bebem em binge, pode-se dizer que estão susceptíveis aos riscos e 

consequências citados.

Além dos malefícios orgânicos, o uso do álcool tem sido um dos fatores que mais 

propicia acidentes de trânsito, pois serve como estímulo para o excesso de velocidade, que é 

responsável por elevado percentual desses acidentes e, não raras vezes, resulta em morte da 

pessoa embriagada e de terceiros.12 Os resultados do presente estudo permitem afirmar-se 

que os malefícios e riscos abordados por esses autores podem estar presentes na vida de 

vários participantes desta pesquisa que consomem álcool.

Dentre os riscos e consequências provocados pela forma indiscriminada do 

consumo de álcool entre adolescentes e jovens adultos brasileiros cita-se a queda acentuada no 
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desempenho escolar, pois indivíduos que bebem com maior frequência deixam, muitas vezes, de 

frequentar as aulas, perdendo, parcial ou totalmente, o andamento do processo pedagógico.13

Deste modo, os gestores das áreas de saúde e educação devem aproximar-se 

da realidade dos jovens, a fim de conhecer o problema e elaborar políticas públicas e 

programas de promoção, prevenção e tratamento para o uso/abuso de álcool, visto tratar-se 

de um problema de saúde pública. Estas estratégias são necessárias, pois visam à manutenção 

de uma boa qualidade de vida desses indivíduos, levando-os o mais longe possível das 

drogas.14 As práticas educativas fazem-se necessárias de forma precoce, visando minimizar ou 

interromper o processo de autodestruição que os jovens dão início quando ingerem bebidas 

alcoólicas de modo excessivo. No contexto da escola, é importante, também, que o professor 

reconheça que ele é referência para a formação de hábitos saudáveis dos seus alunos. 

Entretanto, não se pode esperar que o educador assuma um papel que é também da família, 

considerada como responsável no processo educativo desses indivíduos.7

As propostas referidas devem ser implementadas no colégio onde foi realizado 

este estudo e em outros semelhantes, porque, conforme caracterização do consumo de 

álcool realizado entre estudantes do ensino médio, os resultados apontaram a necessidade 

de mudanças no comportamento daqueles que usam e/ou consomem essa substância de 

maneira excessiva e, para isso, é preciso participação dos educadores. Estes têm missão 

importante na tentativa de reduzir o número de jovens que fazem uso de bebidas alcoólicas, 

mas não adianta apenas falar; o professor precisa estar disposto a ouvir o que os estudantes 

têm a dizer. As escolas têm o dever de orientar e discutir tabus, como o consumo de 

bebidas alcoólicas e outras drogas, contribuindo para a prevenção de agravos à saúde dos 

adolescentes e adultos jovens e na construção de novas ideias e valores.15

Como práticas de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas, várias são as 

estratégias que podem ser utilizadas no âmbito escolar. Cita-se, como exemplo, teatro, 

palestras educativas, dinâmicas, conversa entre professores e alunos, uso da mídia para 

divulgação de projetos e propagandas que levem à conscientização dos indivíduos, além da 

capacitação dos professores para lidar com os jovens estudantes,16 como sugerido pela maioria 

dos estudantes pesquisados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo revelam que adolescentes e adultos jovens, estudantes 

do ensino médio, apresentaram contato precoce com bebidas alcoólicas e alta prevalência 

de comportamento de risco para beber, haja vista que a maioria continuou a ingerir 
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bebidas alcoólicas, e de forma excessiva, estando vulneráveis a inúmeras consequências 

biopsicossociais. Este quadro sugere a existência de um complexo problema de saúde pública.

Vários são os agravantes que o álcool, uma droga psicoativa, provoca nos 

indivíduos, o que varia a depender da quantidade, frequência e tipo de bebida. De acordo com 

o estudo, mais da metade dos participantes consomem doses elevadas de bebidas alcoólicas, e 

em todos os finais de semana, havendo maior preferência pela cerveja, seguida do vinho. Estas 

bebidas, assim como quaisquer outras, não devem ser consumidas em excesso, evitando-se os 

comportamentos de risco que vêm se tornando presentes no cenário brasileiro.

Para que se reduzam as condições de risco e consequências para esses estudantes 

adolescentes e adultos jovens que consomem e fazem uso excessivo de bebidas alcoólicas, é 

necessário que a escola não se restrinja à transmissão de um conteúdo sintetizado, lógico e 

racional ou moralista, mas seja um ambiente de permuta de conhecimentos.

É preciso que a escola esteja comprometida com as questões sociais e culturais 

de cada aluno, pois este vive em sociedade, logo, deve receber orientações sobre problemas 

decorrentes de seu comportamento, como o uso do álcool, que está cada vez mais precoce 

e em maior frequência, Destarte, esses jovens devem ser alvos de políticas públicas de 

promoção e prevenção do uso precoce e excessivo do álcool e essas políticas devem ser 

implementadas também no âmbito escolar.
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