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1. Resumo                                                                                                                    

A substância psicoativa mais utilizada por adolescentes é o álcool. Embora por lei 

esteja estabelecido à idade mínima de 18 anos, a iniciação está cada vez mais 

precoce. Este hábito aumenta as chances de dependência e outras problemáticas. 

Objetivou-se realizar uma revisão sistemática de produções científicas, analisando as 

variáveis: vocábulos do título; autoria e gênero; estrutura discursiva dos resumos; 

método de amostragem e número de participantes; tipo de pesquisa e de análise de 

dados, instrumentos utilizados e região dos estudos. Foi feito um levantamento nas 

bases de dados Pepsic, Lilacs e SciELo sobre a temática consumo de álcool por 

adolescentes, não utilizando limitadores temporais. Para coleta de dados utilizou-se 

as palavras-chave: “consumo”, “álcool”, “adolescentes”. Foram incluídos estudos 

realizados no Brasil. Amostra foi composta por 25 artigos científicos, sendo 72% de 

autoria múltipla com predominância do gênero feminino. A recomendação de até 12 

vocábulos no titulo foi respeitado por 52%. Nos resumos o uso de frase inicial esteve 

ausente em 56%. São 23 artigos de levantamento, 68% de caráter quantitativo. 

Utilizou-se questionário em 84% dos trabalhos. O Sudeste brasileiro foi o local com 

mais estudos realizados (40%). Os estudos sobre consumo de álcool por 

adolescentes devem ser ampliados, a fim de promover informações sobre essa 

problemática, auxiliando a criação de políticas preventivas.                     

Palavras-chave: Consumo. Álcool. Adolescente.  

2. Introdução                                                                                                               

O consumo de álcool no período da adolescência é um fenômeno que se faz muito 

presente. Na atualidade, o álcool é a substância psicoativa mais utilizada, de acordo 

com a Organização Mundial da Saúde, OMS (2011, citada por Vieira, Ribeiro, 

Romano, & Laranjeira, 2007).  Há diferenças nos padrões de consumo de álcool e os 

níveis de risco para o uso. A “dependência” é caracterizada quando gera crises de 

abstinência e dá-se quando grandes volumes são ingeridos regularmente e há a 

tolerância ao álcool pelo organismo. (www.drauziovarella.com.br/dependencia-

quimica/uso-do-alcool-no-dia-a-dia/).  

Existem vários fatores de risco associados ao consumo de álcool na fase da 

adolescência e estes normalmente estão presentes no ambiente ao qual o indivíduo 

faz parte. Relações no âmbito familiar, situação socioeconômica, necessidade de 



inclusão em determinados grupos, aquisição de status e exposição às propagandas 

de incentivo ao consumo, são condições que predispõem o contato de menores com 

bebidas alcoólicas. Embora o consumo legal de álcool seja permitido a partir dos 18 

anos de idade, a venda sem fiscalização e os baixos preços dessas bebidas 

contribuem para o acesso viabilizado. Numa pesquisa randômica, realizada em duas 

cidades do estado de São Paulo, os adolescentes menores de idade participantes 

conseguiram comprar bebida alcoólica em 85,2% dos locais de venda em Paulínia e 

em 82,4% dos locais em Diadema (Romano, Duailibi, Pinsky, & Laranjeira, 2007). A 

ingestão de bebidas alcoólicas em seus diversos contextos, pode interferir, para Vieira 

et al. (2007), “em diferentes áreas da vida desses adolescentes: saúde, vida escolar, 

comportamento sexual, problemas de comportamento, violência e acidentes” (p. 400). 

Num debate promovido pelo Conselho Regional de Psicologia (Sodelli, 2011) a 

respeito do consumo de álcool e outras drogas, é questionada a efetividade de 

projetos que promovem a abstinência, afinal “como pensar o trabalho preventivo ao 

uso do álcool por meio do proibicionismo, se sabemos por meio dos dados 

epidemiológicos que mais de 80% dos jovens já experimentaram essa droga?” (p. 15). 

A alternativa, então, poderia ser a estratégia de “redução de danos”, com o objetivo 

de minimizar possíveis danos à saúde e vulnerabilidades, ao invés de proibir o 

consumo (Sodelli, 2011). 

Portanto, é importante distinguir o contexto atualmente vivenciado por adolescentes e 

evidenciar concretamente suas respectivas formas de compreensão do mundo, pois 

como afirma Silva e Padilha (2011), “é necessário estudar essa parcela da população 

para desvelar suas representações sociais sobre o consumo de bebidas alcoólicas. 

Dessa forma, se poderá entender suas atitudes e comportamentos pertinentes ao uso 

de álcool” (p. 1064). Eis então a relevância da produção científica a respeito da prática 

do consumo de álcool por adolescentes, já considerada como um problema de saúde 

pública na atualidade.  

3. Objetivos                                                                                                                   

O objetivo geral foi realizar uma revisão sistemática das produções científicas 

publicadas nas bases de dados Pepsic, Lilacs, e SciELO, sobre a temática consumo 

de álcool entre adolescentes. Especificamente, objetivou-se avaliar as seguintes 

variáveis: número de vocábulos do título; autoria (única, coautoria, múltipla) e gênero 



(masculino, feminino, indefinido); estrutura discursiva dos resumos; método de 

amostragem e número de participantes (documentos); tipo de pesquisa; tipo de 

análise de dados, instrumentos utilizados e em qual região geográfica do Brasil foi 

realizado o estudo. 

4. Metodologia                                                                                                             

Trata-se de uma análise de produção científica. Conforme destaca Gil (2002), 

“enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 

materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados” (p. 45). 

Segundo Pádua (1997), citado por Piana (2009) “Pesquisa documental é aquela 

realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados 

cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências 

sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 

estabelecendo suas características ou tendências" (p. 122). 

5. Desenvolvimento  

Foi realizada uma pesquisa com artigos científicos sobre a temática “Consumo de 

álcool por adolescentes”, a partir das bases de dados Lilacs, SciELO e Pepsic, 

acessadas pela biblioteca da Universidade São Judas Tadeu, não sendo utilizados 

limitadores temporais. Dessa forma, todo conteúdo das bases consultadas contendo 

as palavras utilizadas para a busca foi contemplado. Foram selecionados somente 

artigos nacionais.  

Para a coleta de dados no presente estudo, foram utilizadas as seguintes palavras-

chave: “Consumo”, “álcool” e “adolescente”, limitado ao idioma português. Durante a 

análise dos artigos, verificou-se que as publicações constituíam-se dentro do período 

de 1997 até 2014. Foram incluídos estudos realizados no Brasil e com seres humanos, 

contendo textos completos e tema compatível ao pesquisado.  

A partir desses critérios, inicialmente foram identificados 888 artigos na base de dados 

pelo uso das palavras chaves. A partir da leitura do título foram excluídos 677 artigos. 

Destes foram excluídos 169 que possuíam duplicações nas bases de dados 

pesquisadas. Restaram 42 que após a leitura do resumo foram excluídos 15 por não 



possuir o resumo coerente com o tema tratado. Dos 27 restantes, 2 foram excluídos 

após a leitura na íntegra por tratar de assuntos não pertinentes ao contexto de 

consumo de álcool por adolescentes. Ao final do levantamento, totalizaram-se 25 

artigos científicos para a análise.  

Após a seleção dos artigos, foi utilizada uma ficha de avaliação dos artigos atendendo 

aos objetivos específicos propostos. Esta ficha continha dados pertinentes ao tema, 

como, número de vocábulos do título; autoria (única, coautoria, múltipla) e gênero 

(masculino, feminino, indefinido); estrutura discursiva dos resumos; método de 

amostragem e número de participantes (documentos); tipo de pesquisa; tipo de 

análise de dados, instrumentos (questionário, entrevista, escala, inventário) utilizados 

e em qual região geográfica do Brasil foi realizado o estudo. 

Os dados foram digitados em planilha eletrônica e apresentados em formato de 

tabelas e gráficos. Para descrever os dados, foram utilizadas a frequência e 

porcentagem, bem como média e desvio padrão. A análise estatística foi feita com o 

software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 21.0. 

6. Resultados 

Nos 25 artigos analisados, foi observado que houve mais artigos contendo até 12 

vocábulos (52%) seguindo as recomendações da APA (APA, 2012) Resultado 

semelhante foi verificado no estudo de Witter e Buriti (2007) declarando em seu estudo 

“que a recomendação exigida na construção de títulos foi respeitada por 44,11% dos 

trabalhos e 55,89% não levaram em consideração as recomendações propostas na 

construção dos títulos em pesquisas”. (p. 27)  

Do total de artigos analisados, nenhum possuía autoria única. A maioria dos artigos 

era de múltipla autoria, correspondendo a 72%. Similar a esse resultado, Phelippe, 

Witter e Buriti (2007) destacaram em seu estudo que “no período de 2000 a 2003, o 

maior índice de produção científica ocorreu em autoria Múltipla com 52,27% seguida 

da autoria Única com 43,18%” (p. 40). 

 

 

 



Tabela 1 

Média e desvio padrão do número de autores dos 25 artigos analisados 

Número de 

autores 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 

Masculino 0 4 1,60 1,12 

Feminino 1 4 2,08 0,95 

Total 2 7 3,72 1,49 

 

Em relação à Tabela 1, o nº médio de autores por artigo é quase 4 (3,72). E a autoria 

das produções científicas pelo gênero feminino é maior que o gênero masculino. 

Verificando o estudo feito por Souza, Costa, Macedo, Segantini e Baia (2013), também 

se nota a prevalência de mulheres na autoria. 

Quanto à análise da estrutura discursiva dos resumos, pouco mais da metade dos 

artigos (56%) não possui frase inicial no resumo, e todos os resumos analisados 

apresenta os resultados. A maioria (92%) contém objetivos e descrição dos 

participantes. Análogo a esses resultados, o trabalho de Witter e Buriti (2007), declara 

que “tanto nos mestrados como nos doutorados predominou a ausência da frase inicial 

que contextualiza o tema (65,7%).... os objetivos estavam presentes na grande 

maioria dos trabalhos (94,1%)” (p. 28).  

Foi observado que dos 25 artigos analisados sobre a temática “consumo de álcool 

entre adolescentes”, 48% possui amostragem probabilística em seu conteúdo. Esta 

porcentagem é seguida por tipo de amostragem não mencionado/não probabilística, 

com 44%, que indica que o artigo não mencionava seu método de amostragem, mas 

após sua leitura identificou-se que a amostra foi não probabilística. 

Fontanella, Ricas e Turato (2008) constataram em pesquisas qualitativas em saúde 

que, "amostras não probabilísticas não são subconjuntos suficientemente 

representativos da realidade empírica em foco e das populações estudadas, porque 

suas características inviabilizariam um tratamento estatístico dos resultados, de modo 

a permitir sua generalização" (p. 18). Assim como demonstra o estudo de Churchill 

(1999, citado por Froemming, Luce, Perin, Sampaio, Beber, & Trez, 2000), "em 

amostras não probabilísticas, não há maneira de ser estimada a probabilidade de um 



elemento da população ser incluído na amostra e de se certificar que a amostra é 

representativa da população" (p. 208). 

Tabela 2 

Descrição dos tipos de estudo presentes entre os 25 artigos 

Tipo de estudo Frequência % 

Levantamento 23 92 

Revisão Bibliográfica 2 8 

Total 25 100,0 

 

Analisando a Tabela 2 pode verificar-se que dos 25 artigos analisados 92% 

apresentam um estudo do tipo levantamento. Por vez, o estudo do tipo Experimental 

não está presente em nenhum dos artigos analisados. Conforme observou Phelippe, 

Witter e Buriti (2007) em seus estudos, "o delineamento de pesquisa mais utilizado 

pelos pesquisadores no período de 2000 a 2003 foi o de Levantamento com 68,75%" 

(p. 45).  

Tabela 3 

Descrição dos tipos de análise de dados utilizados pelos autores 

Análise de dados Frequência % 

Quantitativa 17 68 

Qualitativa 4 16 

Mista 4 16 

Total 25 100,0 

 

A Tabela 3 revela que 68% dos 25 artigos analisados possui em seu conteúdo a 

análise de dados utilizada pelos autores do tipo quantitativa. Já no estudo realizado 

por Silveira e Zago (2006) chegaram ao resultado que “31 (36,9%) utilizaram a 

abordagem metodológica qualitativa, 18 (21,4%) desenvolveram estudos com 

métodos quantitativos, 8 (9,5%) realizaram estudos quantiqualitativos (descritivos) e 

27 (32,1%) não discriminaram o método utilizado” (p.616). 

No que se referem à descrição dos instrumentos utilizados pelos autores, em 84% dos 

estudos foi utilizado o instrumento de questionário. Esta porcentagem é seguida por 

outros tipos de instrumentos (48%). O menor índice de instrumento utilizado pelos 



autores é a escala, com apenas 12%. Embora denominado questionário pelos 

autores, o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) é uma escala que possui 

10 questões que avaliam o consumo recente de álcool, problemas e sintomas de 

dependência (Magnabosco, Formigoni & Ronzani, 2007); outro instrumento também 

denominado de questionário, o CAGE, é uma escala composta por 4 questões para 

detecção de alcoolismo (Amaral & Malbergier, 2004);  

Dados obtidos em uma pesquisa efetuada por Phelippe, Witter e Buriti (2007) com 

artigos publicados entre 2000 e 2003 apontam que o instrumento mais utilizado por 

autores era a entrevista (25%) e que a utilização de questionários representava 

apenas 7,14%.  

Sobre a região brasileira onde mais estudos foram realizados, entre os 25 artigos 

analisados, é a Sudeste (40%), com o dobro da porcentagem da região Nordeste 

(20%). A região Norte aparece com a menor porcentagem de produções científicas 

(4%). Similar aos resultados registrados na presente pesquisa, a análise sobre a 

produção científica de teses relacionadas à Psicologia do Trânsito de Vieira, Ferreira, 

Buriti e Witter (2007), totalizam 42,55% na região Sudeste. Divergem na região 

Nordeste ao se distinguir dos 20%, apresentando 10,63% no total de constituição de 

teses, praticamente metade da produção em relação aos artigos referentes ao 

consumo de álcool por adolescentes. 

7. Considerações Finais 

A adolescência é uma fase em que há a adesão de novos hábitos, na qual torna-se 

latente a ânsia de criar-se uma identidade pessoal e grupal, apresentando grandes 

exposições de riscos como o uso de álcool. A família é um forte aliado para a solução 

desta problemática. É de dever aconselhar e não incentivar o consumo pelo jovem. É 

de suma importância investigar a fundo as causas e problemas gerados pelo consumo 

desta substância, tendo uma abordagem biopsicosociocultural, compreendendo o 

adolescente em sua forma mais ampla, sendo capaz assim, de criar políticas 

preventivas, cabendo também ao poder público, a aplicação de políticas voltadas ao 

controle de venda de bebidas alcoólicas com mais rigor. 

Referente aos dados obtidos na análise de 25 artigos sobre a temática “consumo de 

álcool por adolescentes”, observou-se que 56% dos artigos não possui frase inicial em 

seu resumo. Este dado evidencia a importância da frase inicial no resumo, este tem 



como objetivo apresentar as ideias essenciais do trabalho elaborado. Sendo assim, 

indispensável uma frase introduzindo o tema que será apresentado ao leitor.  

A recomendação de até 12 vocábulos no titulo foi desrespeitada por 48% dos 

trabalhos, mostrando assim, que é importante a porcentagem de trabalhos que não 

estão de acordo com as normas vigentes. Existe a predominância do gênero feminino 

na produção dos trabalhos, considerando-se desta forma maior participação das 

mulheres no que diz respeito ao mundo cientifico.  

Analisando os artigos contemplados, 84% fez uso de questionário como instrumento 

para a coleta de dados, embora alguns possam ser classificados como escalas ou 

inventários. É demonstrada por meio desta análise a necessidade de ampliação dos 

instrumentos utilizados no levantamento de dados, a fim de abranger de forma mais 

ampla resultados que podem auxiliar na maior compreensão e elaboração de 

intervenções.  

É importante ressaltar que esses resultados devem ser lidos com cautela, uma vez 

que os estudos são restritos à língua portuguesa e produzidos no Brasil. Certamente 

outros instrumentos e estruturas metodológicas podem ser encontradas em estudos 

desenvolvidos em outros países. 

8. Referências  

Amaral, R. A. D., & Malbergier, A. (2004). Avaliação de instrumento de detecção de 

problemas relacionados ao uso do álcool (CAGE) entre trabalhadores da prefeitura 

do campus da Universidade de São Paulo (USP). Revista Brasileira de Psiquiatria, 

26(3), 156-163. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rbp/v26n3/a05v26n3.pdf 

Fontanella, B. J. B., Ricas, J., & Turato, E. R. (2008). Amostragem por saturação em 

pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cadernos de Saúde 

Pública, 24(1), 17-27. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n1/02.pdf 

Froemming, L. M. S., Luce, F. B., Perin, M. G., Sampaio, C. H., Beber, S. J. N., & Trez, 

G. (2000). Análise da qualidade dos artigos científicos da área de marketing no 

Brasil: as pesquisas Survey na década de 90. Revista de Administração 

Contemporânea, 4(3), 201-219. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v4n3/v4n3a11.pdf 



Gil, A.C. (2002). Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas. 

Magnabosco, M. D. B., Formigoni, M. L. O. D. S., & Ronzani, T. M. (2007). Avaliação 

dos padrões de uso de álcool em usuários de serviços de atenção primária à saúde 

de Juiz de Fora e Rio Pomba (MG). Revista Brasileira de Epidemiologia, 10(4), 637-

647. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v10n4/20.pdf 

Phelippe, H. R., Witter, G. P., & Buriti, M. A. (2007). Análise da Produção Científica 

sobre Psicologia Forense. In C. Witter, M. A. Buriti, & G. P. Witter 

(Orgs.),  Problemas Psicossociais: Análise de Produção (pp. 35-50). Guararema 

(SP): Anadarco.  

Piana, M. C. (2009). A construção da pesquisa documental: avanços e desafios na 

atuação do serviço social no campo educacional. [Versão digital]. Recuperado de 

http://static.scielo.org/scielobooks/vwc8g/pdf/piana-9788579830389.pdf 

Romano, M., Duailibi, S., Pinsky, I., & Laranjeira, R. (2007). Pesquisa de compra de 

bebidas alcoólicas por adolescentes em duas cidades do Estado de São Paulo. 

Revista de Saúde Pública, 41(4), 495-501. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102007000400001 

Silva, S. E. D. D., & Padilha, M. I. (2011). Atitudes e comportamentos de adolescentes 

em relação à ingestão de bebidas alcoólicas. Revista da Escola de Enfermagem da 

USP, 45(5), 1063-1069. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/v45n5a05.pdf  

Silveira, C. S., & Zago, M. M. F. (2006). Pesquisa brasileira em enfermagem 

oncológica: uma revisão integrativa. Revista Latino-am Enfermagem,14(4), 614-

619.Recuperado de http://www.revistas.usp.br/rlae/article/download/2339/2498. 

Sodelli, M. (2011). Drogas e ser humano: a prevenção do possível. In Conselho 

Regional de Psicologia da 6ª Região (Org.), Álcool e Outras Drogas (pp. 15-22). 

São Paulo, SP: CRPSP. 

Souza, E. P. D., Costa, L. M. D. L., Macedo, R. P., Segantini, S. M., & Baia, F. H. 

(2013). Análise dos aspectos autorais dos artigos científicos de três periódicos 

brasileiros de Psicologia. Fragmentos de Cultura, 23(4), 453-467. Recuperado de 

http://seer.ucg.br/index.php/fragmentos/article/viewFile/2972/1818 



Varella, D. (2011, 22 de agosto). Uso do álcool no dia a dia [Blog]. Recuperado de 

http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/uso-do-alcool-no-dia-a-dia/ 

Vieira, A. O., Ferreira, A. A., Buriti, M. A., Witter, C. (2007). Psicologia do Trânsito: 

Análise de Produção de Dissertações e Teses (1991-2003). In C. Witter, 

M.A. Buriti, & G.P. Witter (Orgs.),  Problemas Psicossociais: Análise de 

Produção (pp. 51-81). Guararema (SP): Anadarco.  

Vieira, D. L., Ribeiro, M., Romano, M., & Laranjeira, R. R. (2007). Álcool e 

adolescentes: estudo para implementar políticas municipais. Revista de Saúde 

Pública, 41(3), 396-403. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

89102006005000022 

Witter, G. P., & Buriti, M. A. (2007). Psicologia Forense/Jurídica no Banco de 

Dissertações e Teses da CAPES. In C. Witter, M. A. Buriti, & G. P. Witter 

(Orgs.),  Problemas Psicossociais: Análise de Produção (pp. 13-33). Guararema 

(SP): Anadarco.  

 


