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Vícios 
 

INTERNET 

 

Uma pesquisa da AT Kearney mostra que os brasileiros são os que mais ficam conectados no mundo todo: 

51% disseram que ficam online durante todo o dia e 20% usaram mais de 10 vezes por dia. Além disso, no 

Brasil, os entrevistados gastam 58% do seu tempo online nas redes sociais, uma proporção maior do que 

em qualquer outro país. Porém, são os que menos realizam compras na web. Quem mais compra são os 

japoneses e alemães, enquanto norte-americanos e ingleses seguem mais ou menos a média mundial. 

 

Segundo o dr. Cristiano Nabuco Abreu, 52, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do 

Programa Integrado dos Transtornos do Impulso (PRO-AMITI) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, "o que é curioso, embora sejam 

dependências distintas, já existem pesquisas que mostram que o que ocorre nos neurônios de indivíduos 

dependentes de álcool e drogas também ocorre nos indivíduos de internet. O neurônio é envolvido pela 

bainha de mielina e, quando o indivíduo usa álcool ou droga, há um desgaste dessa membrana. E é 

também o que acontece com os indivíduos dependentes de internet". 

 

A mestre em saúde mental Luciana Nunes afirma que um dos pontos mais graves do vício é quando o uso 

excessivo da internet começa a comprometer as relações sociais, afetivas e profissionais. Segundo ela, "há 

uma falta de interesse em atividades fora da internet e tudo fica um pouco entediante. Até ir ao cinema, 

porque afinal de contas é mais fácil baixar o arquivo e assistir sozinho", destacou em entrevista ao Portal 

Boa Vontade.  

 

"A preocupação constante em estar online, irritabilidade quando é questionado sobre o tempo de uso, a 

utilização como meio de fugir de problemas emocionais, sociais", são alguns dos sintomas apontados pela 

psicóloga que retratam a dependência em internet. Ela pode afetar qualquer pessoa e em qualquer idade. 

Ainda segundo a especialista, entre os adolescentes "o sintoma clássico e o que chama muita atenção é o 

comprometimento com as atividades da escola, pois existe uma baixa no desempenho acadêmico. E esses 

jovens preferem ficar nos relacionamentos virtuais do que os relacionamentos presenciais", alertou. 

 

A solução do problema tem que ser integrada e passa por várias ações, como o apoio da família e da 

escola. É imprescindível que os pais monitorem, com moderação, as atividades dos filhos na grande rede. 

Neste caso, o diálogo e a boa convivência são fundamentais. 

 

Fonte: 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-pais-mais-viciado-em-internet-no-mundo-01122014 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-estao-cada-vez-mais-viciados-no-celular/ 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-pais-mais-viciado-em-internet-no-mundo-01122014
https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-estao-cada-vez-mais-viciados-no-celular/
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http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/07/viciados-em-tecnologia-usam-app-game-e-celular-como-

se-fosse-droga.html 

 

DROGAS 

 

RIO — A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada ontem pelo IBGE, traz dados 

alarmantes sobre os hábitos dos adolescentes brasileiros. O trabalho, referente ao ano de 2015, foi 

realizado com estudantes concluintes do 9º ano em escolas públicas e privadas de todo o país, a maioria 

entre 13 e 15 anos. Os resultados mostram que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas 

alcoólicas subiu de 50,3%, em 2012, para 55,5% em 2015; já a taxa dos que usaram drogas ilícitas 

aumentou de 7,3% para 9% no mesmo período. Também subiu o número dos que relataram a prática de 

sexo sem preservativos, de 24,7% para 33,8%. 

 

— É na adolescência que se estabelecem hábitos que serão levados pela vida adulta — disse Marco 

Andreazzi, gerente da pesquisa, ressaltando a importância de políticas de prevenção de doenças para esta 

faixa etária. — No Brasil, 72% dos óbitos são provocados por doenças crônicas, e elas estão diretamente 

relacionadas a hábitos não saudáveis. 

 

 

Pela legislação brasileira, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos para menores de 18 

anos, mas os números mostram que a prática é bastante difundida. O problema é levemente mais grave 

entre as meninas, com 56,1% delas já tendo experimentado álcool, contra 54,8% dos garotos. Em termos 

regionais, a questão é mais preocupante no Sul, onde 65,9% dos entrevistados relatam já terem bebido. 

 

A forma mais comum de se conseguir bebidas são as festas, apontadas por 43,8% dos adolescentes que já 

consumiram álcool, mas 17,8% deles revelaram ter conseguido bebidas com amigos; 14,4% comparam em 

mercado, loja ou bar; e 9,4% conseguiram a bebida com alguém da própria família. 

 

Entre as drogas ilícitas, 4,2% dos entrevistados revelaram ter feito uso nos 30 dias que antecederam a 

pesquisa — um indício que eles fazem uso regular das substâncias, num percentual maior entre os 

meninos (4,7%) que as garotas (3,7%). O estudo questionou o uso específico da maconha, e 4,1% dos 

estudantes revelaram terem fumado nos últimos 30 dias antes do preenchimento do questionário. 

 

— Temos um problema grave com a bebida alcoólica, com mais da metade da população pesquisada já 

tendo experimentado — afirmou Andreazzi. 

 

Para Cheila Marina de Lima, consultora técnica do Ministério da Saúde, uma das saídas poderia ser a maior 

regulamentação da propaganda de bebidas alcoólicas. Pela legislação atual, apenas bebidas com grau 

alcoólico acima de 13 graus Gay Lussac, como vodca e uísque, são proibidas de veicular publicidade entre 

6h e 21h. 

 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/07/viciados-em-tecnologia-usam-app-game-e-celular-como-se-fosse-droga.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/07/viciados-em-tecnologia-usam-app-game-e-celular-como-se-fosse-droga.html
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— Um dos grandes desafios do país é como trabalhar para regulamentar a propaganda de bebidas — disse 

Cheila. 

 

A preocupação é válida. De acordo com Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, o efeito do álcool e das drogas nos adolescentes é mais danoso que nos adultos, pois o 

organismo deles ainda está em formação. E quanto mais cedo o jovem começa a consumir, pior será o 

dano no futuro, com maiores riscos de desenvolvimento de doenças hepáticas e alterações psiquiátricas, 

entre outros problemas graves. 

 

— Eu acho que hoje existe uma permissividade maior que há alguns anos — avalia Luciana. — O álcool é 

uma droga considerada permitida pela sociedade, e muitas vezes os adolescentes presenciam o consumo 

excessivo pelos próprios pais dentro de casa. 

 

Em relação ao sexo, a taxa de jovens que já tiveram relações sexuais caiu ligeiramente nos últimos três 

anos, de 28,7% em 2012 para 27,5% em 2015. Mas o uso da camisinha despencou quase dez pontos 

percentuais, de 75,3% para 66,2%, segundo a pesquisa. 

 

— O que eu ouço muito no consultório é que eles usam o preservativo na primeira vez, mas depois deixam 

de usar, dizem que já conhecem o parceiro ou parceira. E também existe o sentimento de 

invulnerabilidade, característico dessa fase — avalia o médico Maurício de Souza Lima, especialista em 

hebiatria (tratamento de adolescentes). — Essa geração não viu a imagem de pessoas morrendo com Aids, 

como o Cazuza. Eles acham que se forem contaminados, o problema é resolvido tomando remédio, o que 

não é verdade. 

 

 

Fonte: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/uso-de-drogas-aumenta-entre-os-adolescentes-no-pais-19996988 

https://nacoesunidas.org/29-milhoes-de-adultos-dependem-de-drogas-aponta-relatorio-do-unodc/ 

 

Só o Brasil representa 20% do consumo mundial de crack, e é o maior mercado da droga no mundo. No 

País, aproximadamente dois milhões de pessoas já usaram a droga, segundo a pesquisa mais recente do 

Lenad (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas), realizado em 2012 pela Unifesp. 

 

Ivan Mario Braun especialista do IPq (Instituto de Psiquiatria) do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP), autor do livro Drogas, perguntas e respostas, afirma que o crack tem 

efeitos extremamente nocivos ao organismo. Uma das piores consequências é conhecida como “pulmão 

de crack”. 

 

— É quando a pessoa tem o comprometimento do tecido pulmonar. É muito agressivo. Acaba corroendo as 

vias respiratórias e pode até levar à morte, mas, antes de prejudicar a respiração, os efeitos são febre, falta 

de oxigênio no sangue, insuficiência respiratória e catarro na garganta. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/uso-de-drogas-aumenta-entre-os-adolescentes-no-pais-19996988
https://nacoesunidas.org/29-milhoes-de-adultos-dependem-de-drogas-aponta-relatorio-do-unodc/
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Fonte: 

https://noticias.r7.com/saude/epidemia-de-crack-atinge-dois-milhoes-e-coloca-brasil-no-topo-do-ranking-

de-consumo-da-droga-29052017 

 

No link abaixo tem dados sobre a relação entre cada tipo de droga que está no topo e o problema da 

segurança, entre outros dados. 

 

https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/aumenta-o-consumo-de-drogas-no-brasil-nao-me-digam-8230/ 

 

BEBIDAS 

 

Conversa-se sobre tudo ao passo em que as garrafas de cerveja se esvaziam e se empilham sobre as mesas 

de bar: o político preso, relacionamentos, o clássico de domingo, quem é que vai pagar a conta do que se 

bebeu ou dos problemas que se acumularam na vida. 

 

Com a cerveja, a maior parte é festa. Mas, no momento de descontração, de fuga da realidade, raro 

encontrar quem debata algo que está exatamente ali, dissimulado: o preocupante aumento no número de 

casos de alcoolismo e de mortes causadas por isso no Brasil. 

 

Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou o álcool como o maior responsável 

por mortes de brasileiros entre 15 e 19 anos, seja em acidentes ou por paradas cardíacas. No Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados registram aumento crescente no consumo de bebidas 

alcoólicas nesta faixa etária. 

 

Ainda conforme levantamento do IBGE, divulgado no fim de agosto, pouco mais da metade dos alunos do 

9º ano já experimentaram bebida alcoólica. O número equivale a 1,5 milhão de adolescentes de 13 ou 14 

anos. 

 

"O adolescente tem maior fragilidade com relação à condição clínica. Ele vai ter mecanismos de não 

conseguir manter o estado orgânico preservado. [Ele pode ter uma condição de desmaios ou coma, né? Ou 

uma parada cardiorrespiratória, porque o álcool é um sedativo e, com o passar do uso, ele começa a ficar 

mais lento. Ele também pode ter um quadro depressivo com o uso excessivo do álcool", diz o psiquiatra 

Gabriel Monich Jorge. 

 

A psicóloga Romi Campos Shneider Aquino (veja entrevista no link abaixo) afirma que, quase sempre, os 

pais ignoram o risco do consumo de álcool e não percebem que as práticas que eles adotam em casa 

influenciam no que o filho vai fazer. 

 

https://noticias.r7.com/saude/epidemia-de-crack-atinge-dois-milhoes-e-coloca-brasil-no-topo-do-ranking-de-consumo-da-droga-29052017
https://noticias.r7.com/saude/epidemia-de-crack-atinge-dois-milhoes-e-coloca-brasil-no-topo-do-ranking-de-consumo-da-droga-29052017
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/aumenta-o-consumo-de-drogas-no-brasil-nao-me-digam-8230/
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"Os pais subestimam o consumo de álcool na infância. Tem pais que estão bebendo uma cervejinha e a 

criança fica olhando, com vontade. Aí o pai põe [bebida alcoólica] na boquinha da criança, só ela ficar com 

vontade. A criança não vai se tornar uma alcóolatra por causa disso, mas o paladar da criança vai se 

acostumando com o álcool. Essas brincadeiras são coisas sérias", diz a psicóloga. 

 

Um jovem de 27 anos, que não quis se identificar, diz fazer parte de um grupo do Alcoólicos Anônimos (AA) 

há dez anos. 

 

"Com 10 anos, foi meu primeiro contato com o álcool. Na minha casa tinha várias bebidas alcoólicas, na 

estante. Eram presentes de amigos. E tinha um licor, parecido com café com leite. Achei bonito. Falei: 

"deve ser bom". Provei e gostei. A partir daí, a barreira do 'por que que as pessoas bebem?' acabou", 

conta. 

 

O homem afirma que tentou o suicídio, ainda na adolescência, em razão do álcool. "Estava desesperado, 

sozinho. Eu me lembro de pensar que ninguém mais me queria por perto. Eu morava em uma curva, logo 

depois de uma reta. Eu pensava que se eu deitasse aqui, sem iluminação, vai vir um carro, passa por cima e 

resolve meus problemas". Um conhecido, no entanto, reconheceu-lhe e salvou-lhe. 

 

Uma outra participante do grupo dos AA diz que está em tratamento há 15 anos para tratar a doença. Ela 

afirma que tomou seu primeiro "porre" com 12 anos. 

 

"Quando comecei, tomei duas latinhas de cerveja. Ali, já fiquei bêbada. Fiquei alegre. Depois, continuou na 

escola, no ensino médio. Quando cheguei na faculdade, a coisa desandou. Era quatro dias fora de casa, 

sem dar notícias, era beber até apagar. Eu não tinha mais o controle. Fiz muita coisa que não me lembro. 

Cheguei a cair em fogueira, alcoolizada. Não sei até hoje como aconteceu". 

 

"A progressão do alcoolismo pode ser muito lenta, mas para mim ela foi muito rápida. As pessoas têm que 

perceber que o álcool é droga. Tem que tratar o álcool como droga. O álcool tira você do seu caminho, 

daquilo que você realmente é. Te despersonaliza. Por isso eu acho que é a pior droga. 

 

 

Fonte: 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/alcoolismo-cresce-entre-os-jovens-e-preocupa-oms-e-esp

ecialistas.html 

 

 

 

 

Por Pastor Paulo Coutinho - 08/06/2018 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/alcoolismo-cresce-entre-os-jovens-e-preocupa-oms-e-especialistas.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/alcoolismo-cresce-entre-os-jovens-e-preocupa-oms-e-especialistas.html

