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O uso indevido de bebidas alcoólicas é considerado um grave problema
de saúde pública. No ano de 2004 foi criada uma política do Ministério da
Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. Tal
ação visa conter o crescente avanço do uso de drogas e álcool na
população brasileira (ALMEIDA; OLIVEIRA; PINHO, 2008). Não obstante,
pouco aborda sobre o tratamento de crianças e adolescentes que
enfrentam tal situação ou dependência. Por se tratar de um período de
vulnerabilidade a influências a adolescência se constitui uma fase de
constantes transformações físicas e, também, sociais para os indivíduos,
pois recebem diferentes influencias. Em vista disso, o projeto objetiva
avaliar a inclinação dos adolescentes a utilizar bebidas alcoólicas, já que
esta é uma pressão subliminar que se inicia desde muito cedo na vida de
um jovem - mais precisamente, na adolescência (SOLDERA et al., 2004).
Com intuito preventivo para abordar os jovens quanto a informações e,
ainda, encaminhamentos a outros profissionais (como psicólogos) aos
casos em que as estimativas de dano aos indivíduos estiverem evidentes
Para tanto será realizada uma consulta de enfermagem a fim de
considerar se o jovem possui influências que o induzam a utilizar algum
tipo de bebida alcoólica - quer pelo meio familiar ou quer pelo meio
social, já que esses são fatores preponderantes para o uso de drogas e
bebidas alcoólicas (SOUZA; ARECA; SILVEIRA FILHO, 2005). A consulta
transcorrerá em um lugar privado, onde estará presente apenas o(a)
adolescente e a acadêmica de enfermagem afim de preservar um
ambiente propício para compartilhar as informações pessoais que lhe
serão abordadas sem cunho discriminatório de demais pessoas. Será
norteada através de um histórico de enfermagem (composto por
anamnese e exame físico do indivíduo), pré-estabelecido e já utilizado
nas  atividades da extensão. Caso seja constatado a propensão ao uso
de álcool será realizado um encaminhamento para o serviço de psicologia
associado ao Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente
(NASCA) Lomba do Pinheiro o qual a escola pertence. Com o intuito de
auxiliar esse grupo etário em relação a vulnerabilidade para o uso do
álcool  se faz necessário,  atuar precocemente, t r iando jovens
potencialmente propensos, para que haja uma superação desses fatores
preponderantes que interferem na constituição saudável de qualquer
indivíduo. Os profissionais devem estar com o olhar atento para a



prevenção dos agravos e não simplesmente atuar quando o dano já está
instaurado, favorecendo ao adolescente um crescer com qualidade de
vida.


