RESUMO
A adolescência é um período de mudanças no corpo e na mente. É importante
conscientizar a sociedade e os menores de 18 anos quanto ao consumo excessivo
do álcool. Os números de adolescentes viciados no álcool é alarmante, e esse
número vem crescendo cada vez mais. Os pais e os educadores estão
permissivos ao extremo, e o menor de idade do século XXI acredita ser capaz de
fazer tudo o que bem entender inclusive, consumir bebidas alcoólicas sem nenhum
tipo de proibição, punição e repressão. Os meios de comunicação vendem a idéia
de que o álcool significa felicidade e comemoração. O objetivo desta revisão
bibliográfica é analisar os vícios dos adolescentes, e os motivos que os mesmos
ingressam no consumo de bebidas alcoólicas, como a sociedade pode contribuir
para diminuir esse consumo, e como a equipe de enfermagem se capacita para
cuidar e fornecer ao menor alcoólico um tratamento adequado para a sua doença.
Concluiu-se que os adolescentes estão expostos demais e sem nenhuma proteção
contra os males que existem no mundo, e tudo isso torna a sociedade no geral
indefesa também. O adolescente deve ser respeitado e orientado, mais também
deve receber punições de acordo com seus atos e ações.
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ABSTRACT
Adolescence is a period of changes in body and mind. Is important to educate the
society and under 18 on the excessive consumption of alcohol. The numbers of
teenagers addicted to alcohol is alarming, and this number is growing increasingly.
Parents and educators are permisse to the extreme, and under the age of XXI
century believed to be able to do whatever he wants even conume alcoholic drinks
without any kind of prohibition, repression and chastisement. The means of
communication sell the idea that alcohol means happiness and celebration. The
purpose of this bibliographic review is analyze the vices of adolescents and the
reasons that they enter the consumption of alcoholic beverages, how society can
help reduce this consumption, and how it enables nursing staff to care to and
provide a lower alcoholic appropriate treatment for their disease. Concluded that
teens are exposed too much and without any protection against the exist in the
world, and all that makes society in general also helpless. The adolescents should
be respected and oriented, but also should receive punishments according to their
deeds and actions.
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