ÁLCOOL E ADOLESCÊNCIA

A adolescência é uma etapa da vida em que ocorrem
importantes desenvolvimentos físicos, cognitivos, sociais e
emocionais. O consumo de álcool nesta fase pode interromper
o crescimento saudável necessário, levar a comportamentos
insalubres e aumentar o risco de transtornos relacionados ao
álcool na vida adulta.
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Vários fatores podem afetar o consumo de álcool por
adolescentes, incluindo genética, personalidade, condição
socioeconômica, crenças sobre o álcool e fatores socioambientais.
Por exemplo :

O consumo de álcool pelos
jovens nas Américas

• Em 2016, cerca de 38% da
população em geral entre 15 e
19 anos de idade havia
consumido álcool no ano
anterior e 18,5% fazia
consumo episódico pesado de
álcool (1).
• Em 14 países da América
Latina e do Caribe, a maioria
dos adolescentes tomou sua
primeira bebida alcoólica
antes dos 14 anos de idade.
Em geral, os jovens obtêm
álcool em casa e/ou com seus
familiares ou amigos (2).

Fatores relacionados aos
pais (por exemplo, ter acesso
a álcool em casa, supervisão
limitada dos pais, ausência
de regras específicas sobre
álcool) e atitudes e
comportamentos dos pares
em relação às bebidas
alcoólicas podem ter uma
forte influência social sobre o
uso de álcool por
adolescentes (3).
Problemas de
saúde mental,
tais como
depressão e
ansiedade, podem
contribuir para a
probabilidade do
uso de álcool na
adolescência e
vice-versa (4).
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A exposição dos
jovens a propagandas
e promoções que
envolvam álcool
aumenta as chances de
início precoce do uso de
álcool e evolução para o
consumo regular (2, 5).
Gostar e compartilhar
anúncios de bebidas
alcoólicas e baixar
conteúdo de marcas de
álcool nas redes sociais
pode influenciar o
consumo de álcool (5).
O baixo preço e a fácil
disponibilidade
comercial ou pública das
bebidas alcoólicas
impactam o consumo
entre os adolescentes.
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A iniciação precoce do
consumo de álcool pode
moldar os padrões de consumo
até a idade adulta. Beber antes
dos 15 anos de idade (1) e
consumir álcool pesadamente
durante a adolescência (6)
aumentam os riscos de
desenvolver transtornos por uso
de álcool ou outras substâncias
mais tarde na vida.

O consumo de álcool durante a
adolescência pode afetar
negativamente o
desenvolvimento cerebral e a
capacidade de formar
relacionamentos saudáveis e ter
um estilo de vida saudável. Pode
resultar em um pior desempenho
escolar e em comportamentos
sexuais de risco (1, 4). É
importante notar que o cérebro
continua em desenvolvimento
até os vinte e poucos anos.

amentais
Recomendações fund

1. Os adolescentes não devem
beber bebidas alcoólicas de forma
alguma. Para evitar danos
relacionados ao álcool e
transtornos relacionados ao uso do
álcool na vida adulta, é
fundamental postergar o início do
consumo.

consumo de álcool. Os adultos
devem ser modelos a ser
seguidos; se bebem, não devem
tolerar a embriaguez.

3. Os governos têm um papel
central na implementação de
políticas de base populacional e
de alto impacto para diminuir a
acessibilidade do álcool, limitar
2. Os pais e responsáveis devem
todas as formas de publicidade e
implementar e monitorar regras
propaganda e a disponibilidade
específicas sobre o álcool para
reduzir o risco de início precoce do física do álcool, bem como
fortalecer a colaboração com
consumo de álcool, do início
diferentes setores para proteger
precoce de consumo excessivo e
dos danos relacionados ao álcool. as crianças e adolescentes do
consumo de álcool e dos danos a
Os pais e outros familiares não
ele relacionados.
devem incentivar a iniciação ao
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