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O

número da revista que você, leitor, tem
em mãos é um dos mais fascinantes já
produzidos na história da nossa publicação, que, neste 2013, completa 24
anos. “Alcoolismo”, tema do dossiê,
encerra em si mesmo uma profunda
reflexão sobre o estado atual da vida
socioeconômico-cultural, e de saúde,
principalmente, da sociedade brasileira.
Se temos, de um lado, a draconiana e recente Lei Seca, implacável
com quem dirige após ingerir bebida alcoólica e que tenta coibir uma
estatística estarrecedora de desastres violentos e óbitos provocados
por acidentes automobilísticos, temos, de outro lado, pesquisas sólidas
indicativas de que certas bebidas, como o vinho, tomadas em módicas e
regulares quantidades, podem trazer benefícios à própria saúde.
Se nos defrontamos com dados – pode-se dizer, assustadores – de
que nossos jovens (de ambos os sexos) adentram o mundo do álcool
em idade cada vez mais precoce, e de que os chamados destilados são
fator importante na geração de cânceres, há, de outro ponto de reflexão,
a observação não menos importante: se bebida alcoólica faz mal para a
saúde – e para a vida do ser humano –, como tanto se apregoa, por que ela
exerce tanto fascínio sobre as pessoas e por que continua, ano a ano, a ser
tão consumida, praticamente pela maioria da população, seja ela jovem,
adulta, masculina ou feminina?
Essas são algumas das muitas questões apresentadas, discutidas,
desenvolvidas e, o mais importante, avaliadas com rigor científico,
que desarma, por exemplo, os espíritos que porventura optem pela
argumentação simplista ou permeada pelo senso comum – nessa ou
naquela direção. Essa talvez seja, ao lado do leque de assuntos abordados,
a grande contribuição da nossa revista na abordagem desse tema de
grande relevo social e que enseja uma enormidade de pesquisas não
apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
Francisco Costa

