
PREVENCIÓN = SAÚDE
 Boletín para nais e pais

A prevención na casa

a mellor axuda
Boletín  da Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte 

Equipo de Prevención

Aínda que soe a tópico, parece que non hai celebración sen alcol. O consumo de alcol en   

Nadal é unha realidade e ademais é unha das épocas do ano en que máis alcol consómese, pensa 

un pouco no que fixemos nestas datas que acaban de pasar.  

 

En xeral, os e as menores teñen unha baixa percepción do risco e non consideran o alcol   

como unha substancia nociva, como tampouco o fai un amplo sector da sociedade. Os patróns de 

consumo de alcol nesta época fan que menores e adolescentes perciban unha sensación de pouco 

risco e non reparen nas consecuencias indesexables do consumo de alcol. 

 

 Ao contrario, veno como un elemento que potencia a diversión e que presenta aspectos positivos 

como facilitar, desinhibir e potenciar as relacións sociais  

  



 É importante lembrar que, a pesar da 

gran cantidade de mitos que existen            

relacionados co alcol, ningunha dose é            

recomendable para ningunha persoa e moito 

menos    durante a adolescencia. 
 

                 Estes son algúns dos moitos que existen.  

 Calquera ocasión festiva pode ser un momento 

idóneo para abordar a prevención do consumo de alcol 

desde a familia, sobre todo co noso exemplo como 

pais e nais.  

 

É un momento de encontro, de acompañamento, 

de comunicación, que pode servirnos para transmitir 

uns hábitos saudables de vida e de lecer. 

 

 Temos que ser conscientes de que o consumo 

de alcol está ben visto socialmente e temos que     

enfrontarnos a esta realidade e desenvolver na      

familia os factores de protección necesarios para un 

desenvolvemento positivo nas nosas fillas e fillos.  



Segundo os datos que temos da última enquisa ESTUDES, a idade media de inicio no       

consumo de alcol dos e as mozas en España é de 14 anos, sendo a idade de inicio nas bebedeiras 

14,8. ESTUDES 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Presentacion_enWeb.pdf 

 

 Como pais e nais, non podemos ignorar estes datos e debemos ter en conta que unha parte 

máis do noso labor educativo é ensinarlles a relacionarse dunha maneira adecuada coas drogas,    

especialmente co alcol, que é a substancia máis consumida tanto por mozas como polo resto da     

poboación. 

 

 O alcol está moi presente nos nosos costumes, na nosa gastronomía, nas nosas festas e en  

definitiva, na nosa sociedade. Durante moito tempo considerouse ao alcol como un alimento e 

mesmo como unha medicina. E ademais, non podemos esquecer a importancia e a influencia que ten 

a industria do alcol e a hostalería na nosa contorna.  



Tendo todo isto en conta, limitarnos 

a dar por feito que os nosos fillos e fillas 

non van beber, é unha formulación un tanto 

ilusa, E, ao contrario, o pensamento de 

que é normal que os menores beban, é          

irresponsable pola nosa banda.  

 

Debemos ter claro que todo consumo 

de alcol conleva uns riscos, e máis aínda no 

caso de menores de idade, que se atopan 

en pleno proceso de maduración do seu  

sistema nervioso central. Estes riscos ven 

afectados por outros factores como poden 

ser o sexo (por motivos fisiolóxicos fai 

máis efecto ás mozas), o peso ou o tipo de 

bebida alcohólica que se consuma. 

 

Calquera cantidade pode ser nociva, sobre todo en menores.  



 Para educarlles sobre este tema, unha das principais ferramentas que 

temos é a comunicación. Á hora de falar con eles e elas sobre o alcol          

debemos tocar os seguintes temas: 

 • Pregúntalle cal é o seu punto de vista.       

Pescuda que pensa o teu fillo ou a túa filla              

adolescente sobre o alcol. Se ten interese en beber, 

pregúntalle por que.  

• Desmente os mitos. O alcol está rodeado 

dunha chea de mitos e falsas crenzas, polo que convén 

ter boa información respecto diso e transmitila.  

 • Analiza as razóns para non beber. Explica os 

riscos do consumo de alcol e apela á súa autoestima. 

Non fai falta beber para divertirse.  

• Planea maneiras de manexar a presión de  

grupo. Feixe unha choiva de ideas sobre como        

responder as ofertas de alcol. Podería ser tan simple 

como dicir: "Non, grazas" ou "Tes un refresco?". 

 • Prepárache para as preguntas. Poden         

preguntarche se ti bebiches alcol á súa idade. Podes 

contestar o que prefiras, pero pódese contestar con 

sinceridade teniendo en cuenta a información que se 

tiña antes sobre o alcol, cando non se consideraba   

como unha droga e había unha gran permisividade   

dentro das propias familias.  



Outra ferramenta que temos é o exemplo. Non fai falta ir ao extremo de non beber alcol 

diante dos nosos fillos e fillas, pero debemos ter claro que somos modelos para eles e elas, non 

polo que dicimos senón polo que facemos. Neste sentido, non estariamos a ser coherentes se   

bebemos alcol de forma frecuente ou abusiva, se insistimos a outras persoas para que beban ou 

se collemos o coche despois de consumir alcol.  









Fuentes (entre outras): 

Moitas grazas ás    

entidades que nos 

prestan os seus    

t r a b a l l o s  p a r a        

r e a l i z a r  e s t a s        

publicacións.  
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Suxerencias e comentarios:  

uad@concellodemonforte.com  

     Se queredes poñervos en contacto connosco,      

 estamos en:  

UNIDADE ASISTENCIAL DE  

DROGODEPENDENCIAS 

SERVIZO DE PREVENCIÓN 

Plaza da Estación - 17  

27400—Monforte de Lemos (Lugo) 

 
Facebook:  
Unidad Asistencial de Drogodependencias Monforte de Lemos 


