
    

O ADOLESCENTE E O CONSUMO O ADOLESCENTE E O CONSUMO 

DE ÁLCOOLDE ÁLCOOL



    

Os rituais de passagemOs rituais de passagem

 Funções dos rituaisFunções dos rituais

 Desestabilização dos rituais Desestabilização dos rituais 

 O sujeito vale pelo que consome O sujeito vale pelo que consome 



    

O adolescente na O adolescente na 
contemporaneidadecontemporaneidade

• Predomínio do discurso capitalistaPredomínio do discurso capitalista

• A lógica individualistaA lógica individualista

• A adolescência como “marca”A adolescência como “marca”



    

                                    Álcool e mídiaÁlcool e mídia

     Gastos: Álcool - US 106 milhões (Gastos: Álcool - US 106 milhões (80% cerveja80% cerveja))
                                      Comidas salgadas - US 25 milhõesComidas salgadas - US 25 milhões
                                      Bebidas não alcoólicas - US 68 milhõesBebidas não alcoólicas - US 68 milhões
                                                                                                      Fonte: AC Nielsen (2002)Fonte: AC Nielsen (2002)

       Álcool aparece como algo cotidiano e inofensivoÁlcool aparece como algo cotidiano e inofensivo

                                                                            



    

Álcool e legislaçãoÁlcool e legislação

 Lei 9.294/96: Bebida alcoólica - acima de 13Lei 9.294/96: Bebida alcoólica - acima de 13%%  
álcool puro no produto álcool puro no produto 

 Projeto de lei 2733/08Projeto de lei 2733/08

 Papel do CONARPapel do CONAR

      Desproporção: Restrição x Impacto da mídiaDesproporção: Restrição x Impacto da mídia
                                                                                                    



    

O consumo do álcoolO consumo do álcool

 CEBRID (2005) - 108 municípios CEBRID (2005) - 108 municípios 
        Álcool :     75,0 % da populaçãoÁlcool :     75,0 % da população
        Cigarro:    44,0 %Cigarro:    44,0 %
        Maconha:   8,8 %Maconha:   8,8 %

 12% dos brasileiros são dependentes de álcool12% dos brasileiros são dependentes de álcool

 Jovens de 12 a 17 anos: 48,3 % consomem Jovens de 12 a 17 anos: 48,3 % consomem 



    

O consumo do álcoolO consumo do álcool

   Crescimento do consumo  entre adolescentes:Crescimento do consumo  entre adolescentes:
              15% nas últimas décadas    (15% nas últimas décadas    (Estudo UFMG - 2004Estudo UFMG - 2004))

     Década de 80-90: início 16 - 17 anosDécada de 80-90: início 16 - 17 anos

     Atualmente: entre 12-14 anos (alguns aos 10 )Atualmente: entre 12-14 anos (alguns aos 10 )

    



    

  O consumo de álcool entre O consumo de álcool entre 
escolaresescolares

 CEBRID (2004) - CEBRID (2004) - Escolas públicas e privadas de Escolas públicas e privadas de 
primeiro e segundo graus das capitais brasileirasprimeiro e segundo graus das capitais brasileiras

   O álcool foi a droga mais consumidaO álcool foi a droga mais consumida

                  65,2% alunos já haviam usado65,2% alunos já haviam usado
                  46,9% havia bebido no último mês46,9% havia bebido no último mês
                  13,8% fazia uso freqüente13,8% fazia uso freqüente

                        19,5% faltaram à escola em consequência do uso 19,5% faltaram à escola em consequência do uso 

 Média de idade do primeiro uso: 12 anos            Média de idade do primeiro uso: 12 anos            



    

Efeitos e riscos do álcoolEfeitos e riscos do álcool

 Risco de dependência - 20%Risco de dependência - 20%

 Riscos do usoRiscos do uso
 Exposição a DST, Aids, gravidez Exposição a DST, Aids, gravidez 
 Acidentes por embriaguez Acidentes por embriaguez 
 Acidentes de trânsito Acidentes de trânsito ((50% dos acidentes fatais50% dos acidentes fatais))

                                          
 Intoxicação aguda x AlcoolismoIntoxicação aguda x Alcoolismo
                              



    

Modos de consumoModos de consumo

          
 Uso experimental – ocasionalUso experimental – ocasional
                                        Prazer x RiscosPrazer x Riscos

 Uso abusivo: prejuízos pessoais e sociaisUso abusivo: prejuízos pessoais e sociais

 Dependência: Não consegue pararDependência: Não consegue parar
                                                    Tolerância Tolerância 
                                                    Síndrome de abstinência  Síndrome de abstinência  



    

Estatuto da criança e do adolescente: Estatuto da criança e do adolescente: 
ECAECA

      Art. 81: Proibe a venda à crianças e adolescentesArt. 81: Proibe a venda à crianças e adolescentes
Parág. I  - armas e muniçõesParág. I  - armas e munições

                      II - II - bebidas alcoólicasbebidas alcoólicas

                    III - produtos que causem dependência III - produtos que causem dependência             
fisica ou psíquica ainda que por utilização indevida fisica ou psíquica ainda que por utilização indevida 
(cola,solventes, benzina…)(cola,solventes, benzina…)

                    IV - bilhetes lotéricosIV - bilhetes lotéricos

                    V - revistas e publicações pornográficasV - revistas e publicações pornográficas


