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Ingestão de álcool no Brasil

Jovens 
» 66% são abstêmios, 35% consomem pelo menos uma vez por ano e 24%,

pelo menos uma vez por mês

» O padrão binge de consumo (definido como o consumo de quatro e cinco
doses de álcool para mulheres e homens, respectivamente) é mais
prevalente entre os homens (21%) do que em mulheres (12%)

» A cerveja é a bebida mais consumida pelos adolescentes (52%),
seguida do vinho (35%), dos destilados (7%) e de bebidas do tipo
ice (6%). Os homens apresentaram tendência de beber mais
destilados que mulheres

» O início do uso de álcool e o início do uso regular da substância
ocorreram aos 13,9 anos e 14,6 anos, respectivamente

Adultos 
» 28% da população brasileira, o equivalente a 33,6 milhões de

pessoas, já beberam em binge (definido como o consumo de quatro e
cinco doses de álcool para mulheres e homens, respectivamente)
pelo menos uma vez no último ano, com prevalência maior entre os
homens (40%, contra 18% em mulheres), mas o uso em binge
diminui com o avançar da idade

» 73% de todas as doses consumidas por quem bebeu em binge, no último
ano, foram feitas na forma de cerveja, seguida dos destilados (13%), do
vinho (12%) e de bebidas ice (1%)

» 27% dos adultos que beberam em binge nos últimos 12 meses beberam
na balada ou no bar

» 45% dos brasileiros adultos que beberam tiveram problemas
relacionados ao álcool, mais prevalentes entre homens (58%, contra 26%
das mulheres). Os problemas físicos foram os mais frequentes.

» 3% dos brasileiros relataram ter feito uso nocivo do álcool e 9% dizem
ser dependentes, prevalência quatro vezes maior entre os homens

FFoonnttee::  Cisa.

Juntos.E bem 
longe dos vícios 
Pesquisa mostra que os relacionamentos afetivos fazem com que os casais reduzam o 
consumo de álcool, de cigarro e até mesmo de drogas ilícitas. Segundo especialistas, quando
os vínculos se consolidam, as mudanças de comportamento são ainda mais expressivas Igor parou de fumar há um ano e meio. Camila tenta acompanhá-lo

» REBECA RAMOS

A solteirice é muitas ve-
zes marcada por farras,
bebedeiras e noites
maldormidas. Contu-

do, basta encontrar um par, a
tão sonhada alma gêmea, para
os tempos de excessos chega-
rem ao fim. Não importa se é
no começo do relacionamento,
quando o casal ainda está se
conhecendo, ou quando a rela-
ção fica mais consolidada. Mais
dia menos dia, os excessos fi-
cam menos frequentes. É o que
garante um estudo feito pelo
Centro de Informações sobre
Saúde e Álcool (Cisa). De acor-
do com a pesquisa, a qualidade
do relacionamento, a adoção
dos padrões comportamentais
do parceiro e a interação entre
essas duas variáveis protegem
os casais de jovens adultos do
consumo excessivo de álcool e
outras drogas.

A pesquisa analisou 909 estu-
dantes dos ensinos fundamental
e médio de 10 escolas públicas
norte-americanas e os acompa-
nhou por até dois anos após o
término do ensino médio. Se-
gundo a psiquiatra e coordena-
dora do Cisa, Camila Magalhães,
os grupos foram divididos nas
seguintes categorias: casamen-
to, coabitação sem casamento,
namoro sem coabitação e soltei-
ros. “Também foram investiga-
dos a interação com o uso de
drogas pelo parceiro e a qualida-
de do relacionamento”, diz.

Os pesquisadores avaliaram
o quanto os entrevistados gosta-
vam de ficar com o parceiro, o
apoio dado e a satisfação com o
relacionamento. A partir das
respostas, era atribuído um va-
lor final generalizado sobre a
qualidade da relação afetiva.
“Segundo os autores, as pergun-
tas cobririam três dimensões
importantes para a qualidade
do relacionamento: apreciação,
apoio e satisfação”, explica Ma-
galhães.

O resultado chama a atenção
porque geralmente os estudos
abordam relacionamentos mais
sérios (casamento ou morar jun-
to) como fatores protetores. Ain-
da não tinha sido comprovado
que o namoro também poderia
exercer tal efeito. “Um dos resul-
tados mais interessantes foi que
o simples fato de namorar já
surte um efeito protetor com re-
lação ao uso de álcool e da ma-
conha. Ou seja, diminui as chan-
ces de o indivíduo fazer uso des-
sas substâncias”, salienta Maga-
lhães. “A interação entre a quali-
dade do relacionamento e o uso
de drogas pelo parceiro também
é um dos destaques do estudo”,
completa a psiquiatra.

Foi por um motivo triste que
Igor Abrahão, 24 anos, e Camila
Siqueira, 29, decidiram parar de
fumar. O avô dele morreu no fim
de 2010 por complicações cau-
sadas por um câncer de pulmão
e, dois dias depois, ele resolveu
se livrar do tabagismo. “Como
os dois fumavam, decidimos
parar juntos”, recorda. Ele con-
seguiu, mas Camila ainda não.
Ela diz fumar apenas quando
bebe. “Não fumo mais no dia a
dia, mas quero parar até nos
momentos de diversão”, conta. 

O casal, junto há quatro anos,
explica que, no começo do na-
moro, eles bebiam com mais fre-
quência e também saíam mais.
“Agora, estamos fazendo coisas
de casal e, com isso, a gente aca-
ba bebendo menos”, descreve
Abrahão. Camila acredita que,
com o consumo menor da bebi-

os dias”, lembra Fernanda. Con-
tudo, com o nascimento de
Tharso, agora com dois anos, o
consumo teve que diminuir.
“Primeiro, ela ficou grávida. En-
tão, como não podia beber, eu
acabei diminuindo para acom-
panhá-la. Depois que ele nas-
ceu, o foco foi outro e o consu-
mo, diminuindo ainda mais”,
explica Tarcísio.

Por considerar os bares lo-
cais impróprios para crianças,
Fernanda conta que teve que
readequar a diversão do casal
a lugares em que o filho tam-
bém possa ir.  “A gente hoje
prioriza programas mais cal-
mos,  como jantares com os
amigos e até recebê-los em ca-
sa, onde a gente até toma uma
cer vejinha,  mas em menor
quantidade”, descreve. 

Também foi a chegada de um
bebê que mudou os hábitos de
Mariana Oliveira, 28 anos, e Mi-
chael Carvalho, 30 anos. O casal
decidiu parar de fumar. A mãe
conta que, como os cigarros são
proibidos durante a gravidez, o
marido a acompanhou. Depois,
eles decidiram não voltar mais.
“Não queríamos cheiro de ci-
garro dentro de casa, muito me-
nos nas coisas do bebê”, conta.
“Hoje, não gostamos do cheiro
e muito menos do gosto.” Com
a rotina de João Pedro, de qua-
tro anos, as farras também di-
minuíram. Ela conta que eles
continuam bebendo, mas não
como quando solteiros.

O psicólogo Custódio Mar-
tins salienta que as característi-
cas que os casais têm em co-
mum também ajudam nesse
processo de mudança. A ten-
dência é o indivíduo se relacio-
nar com pessoas que gostam
das mesmas coisas que ele. “Ou
seja, se ele bebe e namora com
quem bebe, provavelmente vai
beber mais, mas se encontra al-
guém que não gosta disso, vai
usar menos”, diz. 

da, o cigarro deve diminuir tam-
bém. “Até porque me sinto mal
em fumar perto dele. Sei que ele
não gosta”, preocupa-se.

De acordo com o terapeuta
Custódio Martins, geralmente
as drogas estão associadas ao
uso recreativo, como nas festas,
mas quando o casal resolve
constituir família, a tendência é
diminuir o consumo. “É como

se a responsabilidade da vida a
dois afastasse esses momentos
tidos como irresponsáveis”, ob-
serva. Segundo ele, essa é uma
tendência, embora os hábitos
variem com o contexto.

Responsabilidades

Entre os três tipos de relacio-
namentos avaliados na pesqui-

sa (casamento, coabitação sem
casamento e namoro sem coa-
bitação), houve alterações na
quantidade de bebida ingerida.
Os casados, em comparação
aos que apenas namoravam,
registraram uma frequência
significativamente menor do
consumo de álcool. A especia-
lista explica que o uso de álcool
é influenciado por diferentes

motivos, como gênero, fatores
sociais, econômicos e genéti-
cos, mas há o peso das “respon-
sabilidades” quando a relação
fica mais consolidada.

Com o casal Tarcísio Xavier,
33 anos, e Fernanda Laube, 28,
foi assim. Antes do filho nascer,
eles tinham como principal en-
tretenimento ir a bares. “Se dei-
xasse, a gente bebia quase todos

Tarcísio e Fernanda mudaram os hábitos já na gravidez de Tharso: “A gente hoje prioriza programas mais calmos, como jantares com os amigos”

A chegada de João Pedro fez com que Mariana e Michael largassem o cigarro 
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