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PRIMEIRO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE
ESCOLARES DA PERIFERIA DE SÃO PAULO:
FREQUÊNCIA E FORMA DE INTRODUÇÃO
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Objetivo: Identificar a frequência de crianças de escola da periferia de São Paulo que já consumiram bebida alcoólica, e a
forma de introdução. Metodologia: Estudo realizado com 201 crianças de 6 a 12 anos de uma escola da periferia de São Paulo.
Foi pedido que respondessem à afirmação “Tomo bebida alcóolica”. Em caso de resposta positiva, perguntou-se: onde, quando
e por quem a bebida foi introduzida pela primeira vez. Resultados: 9,0% já haviam consumido bebida alcoólica alguma vez na
vida. Dentre essas, 52,9% referiram que algum familiar, os pais em maioria, a ofereceu pela primeira vez. 23,5% relataram
terem feito o primeiro uso escondido dos pais, e sozinhos. Conclusão: Há uma convergência de que o primeiro contato
ocorreu na casa de familiares, durante algum tipo de festa. O consumo de bebidas alcoólicas em situações festivas é algo
presente em muitas famílias brasileiras, expondo as crianças precocemente ao contato com essa bebida.
Descritores: Álcool; Criança; Família.
FIRST ALCOHOL CONSUMPTION BETWEEN SCHOOLS OF THE PERIPHERY OF SÃO PAULO: FREQUENCY
AND FORM OF INTRODUCTION
Objective: Identify the frequency of children from a school of the outskirts of São Paulo who have already consumed
alcohol, and the way of introduction. Methodology: This study was carried out with 201 children aged 6 to 12 from a school
in the outskirts of São Paulo. They were asked to respond to the statement “I drink alcohol”. In the case of a positive
answer, the researcher asked: where, when and by whom the drink was first introduced.. Results: 9.0% had ever consumed
alcoholic beverages in their lifetime. Of these, 52.9% reported that a relative, mostly the parents, offered it for the first
time; 23.5% reported having made their first use hide from parents, and alone. Conclusion: There is a convergence of the
first contact occurred in the home of relatives during some kind of party. The consumption of alcoholic beverages in
festive situations is something present in many Brazilian families, exposing them early to contact with this drink.
Descriptors: Alcohol; Child; Family
PRIMER CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE ESCOLARES DE LA PERIFERÍA DE SÃO PAULO: FRECUENCIA
Y FORMA DE INTRODUCCIÓN
Objetivo: Identificar la frecuencia de niños de escuela de la periferia de São Paulo que ya consumieron bebida alcohólica, y la
forma de introducción. Metodología: Estudio realizado con 201 niños de 6 a 12 años de una escuela de la periferia de São Paulo.
Se le pidió que respondieran a la afirmación “Tomo bebida alcohólica”. En caso de respuesta positiva, se preguntó: donde,
cuando y por quien la bebida fue introducida por primera vez. Resultados: 9,0% ya habían consumido una bebida alcohólica
alguna vez en la vida. Entre ellas, 52,9% mencionó que algún familiar, en su mayoría los padres, lo ofreció por primera vez.
23,5% relató haber hecho el primer uso escondido de los padres y solos. Conclusión: Hay una convergencia de que el primer
contacto se dio en la casa de familiares, durante algún tipo de fiesta. El consumo de bebidas alcohólicas en situaciones
festivas es algo presente en muchas familias brasileñas, exponiéndolas precozmente al contacto con esa bebida.
Descriptores: Alcohol; Niños; Familia
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do qual se procedeu à análise estatística dos dados. Essa
análise foi realizada por meio de estatísticas descritivas
e utilizaram-se tabelas de frequência, valores de média e
desvio padrão, para apresentação dos dados
Os procedimentos éticos do estudo são representados
pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (CAAE
40566115.8.0000.5392), número do Parecer 1.024.143. Os
participantes da pesquisa e seus responsáveis legais receberam explicação a respeito do projeto e seus objetivos; os
responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). A criança assinou o Termo de Assentimento.
RESULTADOS
A amostra do estudo foi composta por 201 crianças,
sendo a maioria do sexo feminino (50,7%) e com idade média de 8,16 anos (desvio padrão=1,50). Em relação ao ano escolar, a maior parte encontrava-se no terceiro ano (23,4%),
conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição da amostra conforme o ano escolar.
São Paulo, SP, Brasil, 2016
Ano Escolar

N

%

1

39

19,4

2

40

21,9

3

47

23,4

4

34

16,9

5

37

18,4

Total

201

100

Fontes: Dos autores

Em relação a afirmação “Tomo bebida alcoólica”, 8,5%
das crianças relatou já ter ingerido essa substância alguma vez na vida (Tabela 2), sendo citadas a cerveja e o vinho
como as bebidas utilizadas; dentre as crianças que responderam positivamente a essa questão, a maioria (94,1%) relatou ingerir a bebida alcoólica “às vezes” .
Tabela 2 – Distribuição da amostra conforme a resposta a
questão “Tomo bebida alcóolica”. São Paulo, SP, Brasil, 2016
Resposta

N

%

Sempre

1

0,5

Às vezes

16

8,0

Nunca

184

91,5

Total

201

100

Fonte: Dos autores
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1. Reações emocionais após o diagnóstico de IST:
As mulheres deste estudo colocaram em evidência
importantes sentimentos e emoções após o diagnóstico da
IST.
“Eu tive mais medo, medo de não poder conviver [...] eu
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