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Acredita-se que a bebida alcoólica teve origem na Pré-História, mais precisamente 
durante o período Neolítico quando houve a aparição da agricultura e a invenção da cerâmica. 

A partir de um processo de fermentação natural ocorrido há aproximadamente 10.000 
anos o ser humano passou a consumir e a atribuir diferentes significados ao uso do álcool. 

Celtas, gregos, romanos, egípcios e babilônios registraram de alguma forma o consumo e 
a produção de bebidas alcoólicas. 

Em uma das mais belas passagens do Antigo Testamento da Bíblia (Gênesis 9.21) Noé, 
após o dilúvio, plantou vinha e fez o vinho. Fez uso da bebida a ponto de se embriagar. Foi a 
primeiro relato que se tem conhecimento de um caso de embriaguez. 

História
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O solo e o clima na Grécia e em Roma eram especialmente ricos para o cultivo da uva 
e produção do vinho. 

Os gregos e romanos também conheceram a fermentação do mel e da cevada, mas 
o vinho era a bebida mais difundida nos dois impérios tendo importância social, religiosa e 
medicamentosa. 

No período da Grécia Antiga o dramaturgo grego Eurípedes (484 a.C.-406 a.C.) 
menciona nas Bacantes duas divindades de primeira grandeza para os humanos: Deméter, a 
deusa da agricultura que fornece os alimentos sólidos para nutrir os humanos, e Dionísio, o 
Deus do vinho e da festa (Baco para os Romanos). Apesar de o vinho participar ativamente 
das celebrações sociais e religiosas greco-romanas, o abuso de álcool e a embriagues 
alcoólica já eram severamente censurados pelos dois povos.
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O fim do século XVIII e o início da Revolução Industrial é acompanhado de mudanças 
demográficas e de comportamentos sociais na Europa. Durante este período, o uso 
excessivo de bebida passa a ser visto por alguns como uma doença ou desordem.

Durante o século XX, países como a França passam a estabelecer a maioridade de 18 
anos para o consumo de álcool e em janeiro de 1920 o estado Americano decreta a Lei Seca 
que teve duração de quase 12 anos. A Lei Seca proibiu a fabricação, venda, troca, transporte, 
importação, exportação, distribuição, posse e consumo de bebida alcoólica e foi considerada 
por muitos um desastre para a saúde pública e economia americana. 

Foi no ano de 1952 com a primeira edição do DSM-I (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) que o alcoolismo passou a ser tratado como doença. 

No ano de 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi incorporado pela 
Organização Mundial de Saúde à Classificação Internacional das Doenças (CID-8).
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Marketing que associa o álcool 
a prazer, sucesso, beleza e 
poder

X
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Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei 13.106/ 2015:  vender ou 
oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime que pode resultar em detenção 
de dois a quatro anos do vendedor, aplicação de multa de até R$ 10 mil ou interdição do 
local de venda. 

Qualquer adulto, inclusive familiares ou amigos que oferecem bebidas alcoólicas a 
criança ou adolescente, está sujeito às sanções.

Legislação 

Restrição do horário de veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas em emissoras de 
rádio e televisão. 

Segundo a Lei 9.294 (1996), propagandas de incentivo ao consumo de álcool só podem 
ser exibidas das 21h às 6h e não devem estar associadas à ideia de maior êxito e desempenho 
em qualquer atividade, como esporte, condução de veículos ou sexualidade.



Profª. Luciene Contextualização



Profª. Luciene 



Profª. Luciene 

Fonte: Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(PeNSE), do IBGE, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) e Doutor Arthur Guerra. 
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/especial-publicitario/prefeitura-de-sao-paulo/noticia/2019/07/15/entenda-por-que
jovens-comecam-a-beber-cada-vez-mais-cedo.ghtml
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/especial-publicitario/prefeitura-de-sao-paulo/noticia/2019/07/15/entenda-por-que
jovens-comecam-a-beber-cada-vez-mais-cedo.ghtml
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Dependência;

Doenças, como cirrose hepática;

Mortes violentas:  Brigas ou acidentes;

Queda no desempenho escolar; dificuldades de aprendizado;

Danos irreversíveis ao cérebro em formação; 

Prejuízo no desenvolvimento das habilidades cognitivo-comportamentais e 

emocionais dos jovens;

Vulnerabilidade à relação sexual desprotegida e à violência.

Consequências
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Consequências do uso abusivo de álcool
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A ingestão precoce de álcool é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos de 
idade em todas as regiões do mundo. O dado está no Guia Prático de Orientação sobre o impacto 
das bebidas alcoólicas para a saúde da criança e do adolescente, lançado pela Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP).

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/guia-alerta-sobre-consumo-
precoce-de-bebidas-alcoolicas-entre-jovens

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem 
a cada ano no mundo devido ao consumo excessivo de álcool. O índice chega a 4% do total da 
mortalidade mundial e é maior do que as mortes registradas em decorrência da aids ou tuberculose.

Segundo o Guia Prático de Orientação , os acidentes automobilísticos associados ao álcool são a 
principal causa de morte entre jovens de 16 a 20 anos, mais que o dobro da prevalência entre os 
maiores de 21 anos.
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Envolvimento direto e cotidiano das escolas na discussão 
desse problema; 
Pais mais atentos aos filhos e que deem exemplos melhores 
sobre o ato de consumir bebidas alcoólicas; 
Fiscalização mais intensa e séria sobre a venda e o consumo 
de bebidas por jovens menores de 18 anos em festas; 
Campanhas de conscientização sobre os males do consumo  
irresponsável de bebidas alcoólicas; 
Punir severamente empresas que fazem propagandas  de 
incentivo ao uso de bebidas alcoólicas por jovens.

Soluções



Profª. Luciene 

Bom estudo!!!


