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Resumo 

Problemas parentais com o álcool podem 
ocasionar vários transtornos biopsicossociais na 
infância. A precocidade no início do uso de álcool 
é um dos fatores preditores mais relevantes em 
futuros problemas de saúde, socioculturais e 
econômicos. O consumo antes dos 16 anos 
aumenta significativamente o risco para beber 
excessivamente na idade adulta. 

 

Introdução 

Segundo dados apresentados pela Organização 
Mundial de Saúde, o consumo de álcool excessivo 
no mundo é responsável por 2,5 milhões de mortes 
a cada ano. A OMS também estima que 76,3 
milhões de pessoas possuam diagnóstico de 
consumo abusivo de álcool (COUTINHO, 2016; 
STRAUCH, 2009). 
 
O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, 
particularmente entre os jovens e adultos, é um 
importante problema de saúde pública (WHO, 
2004; LARANJEIRA, 2007). 
 
As crianças estão mais propensas a desenvolver 
problemas com álcool quando há falta de 
envolvimento afetivo; ambiente familiar vulnerável; 
pais com histórico de abuso de drogas, transtornos 
mentais e comportamentos criminais; falta de 
autoridade e uso de álcool na família. Quando se 
trata especialmente do abuso de álcool pelos pais 
ou cuidadores, essas experiências podem 
comprometer o vínculo familiar e ameaçar os 
sentimentos de segurança que as crianças 
precisam para um desenvolvimento saudável. 
(NASCIMENTO, 2013; DIEHL, 2014). 
 
Por outro lado, como fator protetor destaca-se o 
apoio, com fortes laços afetivos; a participação 
efetiva dos pais na vida dos filhos, determinando 
regras claras de conduta no núcleo familiar; o 
rendimento escolar satisfatório; as relações com 
outros núcleos da comunidade como igreja, ações 
cívicas, grupos desportivos; a adoção de normas 
convencionais e regras familiares a respeito de uso 
de bebidas alcoólicas e outras substâncias 
psicoativas (SBP, 2007). 
 

O uso precoce de bebidas alcoólicas pode ter 
consequências duradouras. Aqueles que 
começam a beber antes dos 15 anos apresentam 
predisposição quatro vezes maior de desenvolver 
dependência dessa substância do que aqueles 
que fizeram seu primeiro uso de álcool aos 20 anos 
ou mais de idade (PECHANSKY, 2004). 
 
Além disso, o uso precoce do álcool antecipa 
riscos graves à saúde: hepatite alcoólica, gastrite, 
síndrome de má absorção, hipertensão arterial, 
acidentes vasculares, cardiopatias (aumento do 
ventrículo esquerdo com cardiomiopatias), 
diferentes tipos de câncer (esôfago, boca, 
garganta, cordas vocais, de mama nas mulheres e 
o risco de câncer no intestino), pancreatite e 
polineurite alcoólica (NATIONAL INSTITUTE ON 
DRUG ABUSE, 2003; WHO, 2004; NATIONAL 
INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND 
ALCOHOLISM, 2009). 
 
Desde março de 2015, vender, fornecer, servir, 
ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou 
adolescente, ainda que gratuitamente, é passível 
de detenção por dois a quatro anos e multa. A 
publicidade está restrita a bebidas com teor 
alcoólico igual ou superior a 0,5 grau Gay Lussac 
(GL), Lei Federal 9.294/96, cujos anúncios só 
podem ser veiculados em emissoras de rádio e 
televisão entre 21h e 6h. A veiculação até 23h só 
pode ser feita no intervalo de programas não 
recomendados para menores de 18 anos 
(COUTINHO, 2016). 
 
No Brasil, também o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) tipifica como criminosa a 
conduta de quem vende, fornece, ministra ou 
entrega bebidas alcoólicas e outros produtos 
capazes de causar dependência física ou psíquica 
em crianças ou adolescentes. A falta de 
fiscalização no cumprimento da Lei e a 
permissividade das famílias e da sociedade são 
fatores que contribuem para o consumo de 
bebidas alcoólicas e outras drogas (ELICKER, 
2015). 
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Objetivos 

O objetivo desse trabalho foi verificar o consumo 
de álcool na infância e alguns padrões sociais 
encontrados no binômio mãe-filho de usuários do 
SUS. 
 

Materiais e Métodos 

Entre junho de 2014 e junho de 2017, realizaram-
se entrevistas estruturadas através de 
amostragem não probabilística por conveniência 
com 246 mães que estavam com seus filhos em 
unidades básicas de saúde da região Norte de 
Ribeirão Preto – SP.  
Essas mães aceitaram participar do estudo 
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário Barão de Mauá 
(CAAE: 24215113.8.0000.5378). 
A entrevista continha 22 questões, e sua 
realização durava de 10 a 20 minutos. As questões 
abordavam aspectos da vida da mãe e da família 
das crianças, assim como se havia oferta de álcool 
e de que forma era realizada.  
 

Resultados e Discussão 

52 crianças (21,1%) já experimentou algum tipo de 
bebida alcoólica (Tabela 1). A idade dessas 
crianças variou de 5 meses até 17 anos (mediana 
6 anos). A idade materna variou de 13 a 52 anos 
(média 29,4 anos). 

De acordo com a Tabela 2, a maioria das mães 
entrevistadas não cursou Ensino Superior. 92 
mães cursaram apenas o Ensino Fundamental. 
Destas, 21 relatou que o filho já fez uso de bebida 
alcoólica.  

Das crianças que consumiram álcool, 73% 
apresentavam pais em união estável. Já as que 
nunca haviam consumido, 89% apresentavam pais 
em união estável (Gráfico 1).  

A maioria das mães entrevistadas (56%) não se 
lembra de quem ofereceu bebida alcoólica à 
criança (Gráfico 2). 

Apenas na faixa etária de 0-1 ano e de 5-10 anos, 
o número de crianças que não consumiu álcool foi 
superior ao das que consumiram (Gráfico 3). 

Tabela 1. Características do consumo de álcool 

 

 

Tabela 2. Consumo de álcool entre crianças por 
escolaridade materna 

 

 

Gráfico 1. Consumo de álcool entre crianças por estado 
civil da mãe 
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Gráfico 2. Quem ofereceu álcool à criança 

 

 
 
 
 

Gráfico 3. Consumo de álcool por faixa etária 
 

 

Conclusão 

Apesar de proibido por lei, o uso de bebida 
alcoólica na infância é disseminado dentro das 
famílias. 

Os riscos imediatos e de longo prazo advindos do 
uso de álcool por crianças e adolescentes 
reforçam a necessidade de desenvolver 
programas efetivos de prevenção e de tratamento.  

A compreensão dos fatores sociais, pessoais e 
ambientais que contribuem para a iniciação e o 
aumento no uso de bebidas alcoólicas é essencial 
para o desenvolvimento desses programas. 

Políticas públicas e iniciativas de promoção da 
saúde e prevenção ao uso do álcool em idade 
precoce devem ser articuladas com o 
envolvimento de diversos grupos (pais, 
professores e escolas, pediatras, indivíduos que 
servem de modelos para os mais jovens e os 
gestores do poder público, educadores, membros 
da família e da sociedade em geral).  
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