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C
Conhecer as principais característi-

cas, efeitos e riscos das drogas mais

consumidas pode ajudar os pais a

falar com os filhos sobre o tema,bem como

a contrabalançar mensagens erradas e a

estabelecer normas familiares acerca do

seu consumo. Os dados da investigação

revelam que os adolescentes que tomam

conhecimento dos riscos do consumo de

drogas através dos pais têmmenos 50% de

probabilidades de vir a experimentar as

drogas que os adolescentes cujos pais

nunca tenham abordado nada em casa.
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11..  Descrição

OO  qquuee  éé  oo  áállccooooll??
O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central,

e como tal, afecta negativamente as aptidões mentais e psicomo-

toras.

QQuuaaiiss  ssããoo  ooss  sseeuuss  eeffeeiittooss??

Ingerido em quantidades pequenas ou moderadas provoca

euforia, perda de inibição e diminuição do sentido do ridículo e da

ansiedade. Tudo isso pode traduzir-se num maior atrevimento na

hora de dançar, curtir, brincar, etc. e pode ser interpretado pelos

consumidores como um estimulante.

Ingerido em grandes quantidades, provoca embriaguez,

caracterizada por alterações no comportamento, redução do sen-

tido de autocrítica, má coordenação dos movimentos e alteração

da percepção, que é o mesmo que dizer: impulsividade, irrespon-

sabilidade e maior dificuldade psicomotora.

O que devem  saber os pais
sobre o álcool??
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Quantidades ainda maiores podem provocar dormência e,

eventualmente, um estado de coma. Isto pode comportar risco de

morte por aspiração do vómito, estando inconsciente, por hipo-

termia ou por traumatismo cerebral fruto de uma queda.

CCoommoo  éé  qquuee  oo  nnoossssoo  oorrggaanniissmmoo  eelliimmiinnaa  oo  áállccooooll??

O fígado é o órgão responsável pela transformação e elimina-

ção do álcool presente no organismo. Uma vez ingerido, a única

coisa que se pode fazer para eliminar o álcool é deixar que o fíga-

do faça o seu trabalho, e isso implica tempo: o fígado metaboliza

o álcool a um ritmo lento (100 miligramas por quilo de peso cor-

poral e hora). Isso significa que uma pessoa de 60 quilos, que

tenha bebido duas cubas libres com o estômago vazio, deve espe-

rar mais de seis horas para eliminar o álcool todo.

Por outro lado, o álcool não se elimina mais depressa pelo

facto de tomar café ou outros estimulantes, vomitar, fazer exercí-

cio ou refrescar-se. Tudo isso pode despertar uma pessoa intoxica-

da, mas não fará com que elimine o álcool do organismo mais

depressa.

CCoommoo  ssaabbeemmooss  aa  pprrooppoorrççããoo  
ddee  áállccooooll  ddaass  bbeebbiiddaass  aallccooóólliiccaass??

A proporção de álcool que as bebidas alcoólicas contêm vem

indicada pela sua graduação, que deve figurar sempre no rótulo.

Assim, saber que uma bebida tem 40° indica-nos que 40 por cento

do seu volume é álcool puro. A graduação varia muito em função

do tipo de bebida: a cerveja tem perto de 5°, o vinho cerca de 12°,

os licores de frutas giram em torno dos 20° e as bebidas destiladas

(conhaque, whisky, genebra, etc.) têm aproximadamente 40°.
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No entanto, para saber a quantidade de álcool puro existente

numa bebida devemos ter em conta, além da sua graduação, o

volume de líquido contido. Por isso, apesar de graduações diferen-

tes, um copo (100 ml) de vinho e uma mini (250 ml), têm pratica-

mente a mesma quantidade de álcool puro (cerca de 12 ml equi-

valentes a 10 gramas). Cada 10 gramas de álcool puro equivale a

uma unidade de bebida standard (UBS). Uma taça de vinho ou

uma imperial equivalem a uma UBS, uma cerveja média equivale

a uma unidade e meia, e um combinado (por exemplo, uma cuba

libre) equivale a duas unidades standard.

OO  qquuee  éé  aa  ttaaxxaa  ddee  aallccoooolléémmiiaa??
Indica a quantidade de álcool existente no sangue. Refere-se a

determinados factores como:

• a quantidade consumida,

• o peso: as pessoas com menor peso toleram menos quan-

tidade de álcool,

• o género: as mulheres metabolizam o álcool mais lenta-

mente. Portanto, tomando a mesma quantidade de álcool,

são mais susceptíveis aos efeitos do álcool e alcançam

taxas de alcoolémia mais altas do que os homens. Além

disso, consumir qualquer quantidade de álcool durante a

gravidez é prejudicial para o feto.

• Outros factores: o ritmo de bebida (beber de forma pausa-

da, com goles curtos e espaçados no tempo dificulta a into-

xicação), se o estômago está cheio ou vazio, a concentração

alcoólica nas bebidas ou o facto de misturá-las ou não com

gás carbónico (as bebidas gaseificadas misturadas com o

álcool fazem com que este se absorva mais rapidamente).

7

O que devem saber os pais sobre o álcool?
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Actualmente é proibido conduzir com uma taxa de alcoolé-

mia superior a 0,5 g./l. (uma pessoa de constituição média pode

superar essa taxa após beber duas cervejas médias). Para os con-

dutores principiantes e com transportes especiais o limite legal

para conduzir é de 0,3 g./l. (basta uma cuba libre para poder supe-

rá-lo).

2. Dados de interesse

QQuuaall  aa  qquuaannttiiddaaddee  ddee  aaddoolleesscceenntteess  
ee  jjoovveennss  qquuee  oo  ccoonnssoommeemm??

Os dados obtidos no Inquérito Escolar sobre Drogas, entre

estudantes dos 14 aos 18 anos de Castilla y León no ano de 2004,

indicam que 38,5% dos inquiridos consome bebidas alcoólicas

todos os fins-de-semana, 35% reconhece que se embebedou no

último mês e 45,4% que já teve problemas com o álcool pelo

menos uma vez na sua vida.

O álcool é uma droga, que provoca dependência e cujo exces-

so gera graves problemas sociais e de saúde. Contudo, o seu

consumo goza de uma tolerância social muito elevada tanto

entre os adultos como entre os adolescentes e os jovens e

estende-se a todas as idades. É a droga mais consumida no

nosso país e a que gera mais problemas juntamente com o

tabaco.
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QQuuaall  aa  qquuaannttiiddaaddee  ddee  ccoonnssuummiiddoorreess  ddee  rriissccoo??

20,1% dos homens e 16,4% das raparigas de Castilla y León,

são consumidores de risco (aqueles cujo consumo prolongado vai

provocar alterações graves na saúde). Estes dados quase duplicam

a média de Espanha. Além disso 5,5% dos rapazes e 2,4% das rapa-

rigas consomem álcool abusivamente (de forma intensa durante

períodos de tempo muito curtos) e apenas 28% dos rapazes e 29%

das raparigas se declararam abstinentes no inquérito.

CCoomm  qquuee  iiddaaddee  ssee  iinniicciiaa  oo  ccoonnssuummoo??
Os nossos adolescentes têm os primeiros contactos com o

álcool aos 13 anos e aos 15 anos passam a consumi-lo habitual-

mente e a ter as primeiras bebedeiras.

CCoommoo  eevvoolluuii  oo  ccoonnssuummoo??
O consumo de álcool, como o de tabaco e cannabis, cresce de

modo considerável com a idade. Se aos 14 anos, apenas 10%, con-

some todos os fins-de-semana, aos 18 anos o número alcança os

45,4%.

Um adolescente que começa a beber precocemente tem

quatro vezes mais probabilidades de acabar com problemas

de alcoolismo, do que uma pessoa que começa a beber na

idade adulta.
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QQuuee  ttiippoo  ddee  ccoonnssuummoo  ttêêmm  ooss  nnoossssooss  jjoovveennss??
NNoovvooss  ppaaddrrõõeess  ddee  ccoonnssuummoo

A forma de consumir álcool mudou nos últimos anos. O con-

sumo actual caracteriza-se pela maior experimentação com o

álcool entre os adolescentes, o aumento nos consumos de alto

risco (consumo excessivo em curtos períodos de tempo), a maior

frequência de bebedeiras, especialmente entre adolescentes e

jovens adultos, e mistura de álcool com outras substâncias psico-

activas (cannabis, cocaína, drogas de síntese, anfetaminas, …). É

importante assinalar que entre os nossos adolescentes e jovens

há um vínculo claro entre o consumo de álcool e outras substân-

cias de poli-consumo, tanto legais (tabaco) como ilegais, principal-

mente cannabis e drogas psicotrópicas. Os que bebem costumam

fazê-lo durante o fim-de-semana, basicamente em contextos de

lazer, principalmente nocturno, e de diversão, mantendo-se absti-

nentes o resto da semana. 

EExxiissttee  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddee  rriissccoo  nnoo  ccoonnssuummoo??

Um dado especialmente relevante é que, apesar das graves

consequências que o consumo de álcool tem para a saúde dos

adolescentes e dos jovens, a percepção do risco associada ao seu

uso é baixa. Apenas 33% considera que tomar 5/6 cálices ao fim-

de-semana pode provocar problemas graves. E isto relaciona-se

com a percepção relativamente baixa que têm de que os pais os

proíbem de consumir álcool; apenas 12% considera que os pais os

proíbem completamente de ingerir bebidas alcoólicas.
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3. O que motiva 
os adolescentes e os
jovens a experimentar 
o álcool?

MMeerrccaaddoo//PPuubblliicciiddaaddee
Um dos factores que mais influenciam o consumo de álcool é a

utilização de técnicas de marketing e venda (publicidade, patrocí-

nio, etc.,) cada vez mais agressivas, dirigidas a conseguir que os ado-

lescentes e os jovens sejam cada vez mais vulneráveis à pressão que

a indústria do álcool exerce sobre eles, e, assim, condicionar as suas

escolhas e comportamentos de consumo desta substância.

AAddoolleesscceenntteess
Por outro lado, os principais motivos que apresentam os nossos

estudantes para consumir álcool são: porque gostam do sabor, para

se divertirem e por prazer. Depois destes (embora bastante afasta-

dos) estão: para esquecer os problemas pessoais, para sentir novas

emoções e para superar a timidez e relacionar-se melhor.

Os pais devem ter critérios claros sobre o que os filhos

podem ou não fazer no que diz respeito ao tabaco, ao álcool

e ao resto das drogas, e tal deve ser-lhes comunicado. Não

se pode esperar que os filhos actuem como os pais querem,

a menos que estes lhes tenham definido e comunicado as

normas sobre o tema.
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4. Que consequências 
negativas derivam 
dos novos padrões 
de consumo juvenil?

EEmmbbrriiaagguueezz
As bebedeiras são frequentes entre os jovens que consomem

álcool aos fins-de-semana, devido à ingestão excessiva num curto

período de tempo que não permite que o organismo metabolize

toda a quantidade de álcool consumida. Como apresentado no

Inquérito escolar sobre drogas, 53% dos estudantes dos 14 aos 18

anos, de Castilla y León, já se embebedou pelo menos uma vez na

vida e 31% tem-no feito no último mês.

ÁÁllccooooll  ee  ccoonndduuççããoo
Os acidentes de trânsito são a primeira causa de mortalidade

entre os jovens dos 18 aos 24 anos. Um em cada quatro mortos

em acidentes de trânsito tem menos de 25 anos, sendo que estes

representam apenas 17% dos condutores. Pequenas quantidades

de álcool podem reduzir a capacidade de conduzir em segurança.

Não é necessário sentir-se embriagado para que o risco de aciden-

te aumente.

Como pais devemos ter consciência de que o consumo de
álcool supõe um alto risco, para os nossos adolescentes e
jovens, de virem a sofrer danos físicos, emocionais e sociais.
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CCoonndduuttaa  sseexxuuaall

Estar embriagado implica um grande factor de risco no âmbito
das relações sexuais não desejadas e no tomar ou não precauções
(uso de preservativo, etc,), com consequentes riscos para a saúde e o
desenvolvimento psicossocial (doenças de transmissão sexual, HIV
Sida, gravidezes indesejadas, etc.) nesta etapa da vida.

VViioollêênncciiaa  ee  aaccttooss  ddee  vvaannddaalliissmmoo
O álcool desempenha um papel determinante em condutas

violentas e de vandalismo como brigas, destruição do mobiliário
urbano, etc. 16,4% dos estudantes adolescentes de Castilla y León
reconhece que participou em rixas e discussões como conse-
quência do consumo de álcool, e 8,4% que se viu envolvido em
brigas de agressão física por esse motivo.

PPrroobblleemmaass  ddee  rreennddiimmeennttoo  
ee  ddee  ccoonndduuttaa  nnaa  eessccoollaa

Os próprios estudantes inquiridos, no Inquérito escolar sobre
drogas, reconhecem que o álcool influi no seu rendimento acadé-
mico. 4,4% admite que tem dificuldades nos estudos por causa do
álcool e 6,1% que faltou às aulas por esse motivo. 

Evitar o consumo de tabaco e álcool enquanto se é jovem
reduz também o risco de vir a consumir outras drogas pos-
teriormente. Aqueles que não se iniciaram no consumo de
álcool e tabaco no final da adolescência, dificilmente serão
fumadores ou consumidores frequentes de bebidas alcoólicas
na idade adulta.
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5. O álcool pode ser o cartão
de visita para o consumo
de outras drogas?

Ficou estabelecido na maioria dos estudos realizados nos últi-

mos anos, que o álcool é, juntamente com o tabaco, uma das dro-

gas de iniciação ou cartão de visita para o consumo de outras dro-

gas.

Isto não quer dizer que todos os que abusam do álcool che-

guem a consumir outras drogas. O que se passa é que, quer seja

pelo seu estilo de vida, forma de se divertirem, relações que esta-

belecem, expectativas ou outras características pessoais, têm uma

maior probabilidade de entrar em contacto e progredir num

ambiente de consumidores de outras drogas.

Está claramente documentado que os jovens que consomem
álcool com mais frequência ou em maiores quantidades
terão maior possibilidade de entrar em contacto com dro-
gas ilegais.

Portanto, quanto mais tarde comecem a beber, menores
serão as probabilidades de terem problemas relacionados
com o álcool e outras drogas.

Padres alcohol portugues:drogas  25/2/08  10:44  Página 14

GERMINAL



15

O que devem saber os pais sobre o álcool?
6. O que diz a legislação
acerca da proibição 
do consumo de álcool 
a menores?

No sentido de proteger a saúde da população em geral e em

particular a dos mais jovens, na Comunidade de Castilla y León, a

legislação (Lei 3/1994, de 29 de Março de Prevenção, Assistência e

Integração social de toxicómanos) proíbe a venda e o abastecimen-

to de bebidas alcoólicas a menores de 16 anos, e, no caso de bebidas

alcoólicas com mais de 18 graus centesimais a menores de 18 anos.

Da mesma forma, estabelece importantes limitações à publici-

dade e promoção de bebidas alcoólicas e à venda ou abasteci-

mento das mesmas. Não é permitida a venda nem o consumo em

centros educativos, centros e dependências administrativas, cen-

tros desportivos, via pública, …; é proibida a entrada de menores

de 16 anos em discotecas, bares, nos quais se venda ou facilite o

consumo de bebidas alcoólicas.

É tarefa de todos, políticos, administração, profissionais, pais e

de cada um de nós como cidadãos, fazer cumprir a legislação e

sensibilizar aos outros para a responsabilidade que temos de fazer

cumprir uma legislação que vai em benefício da saúde dos meno-

res e dos jovens. Devemos actuar quando observamos que um

estabelecimento (bares, supermercados,...) está a vender álcool a

menores, denunciar a publicidade dirigida a promover o consumo

de álcool entre os adolescentes, etc.
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77.. O que é que os pais podem
fazer para evitar que 
os filhos consumam drogas?

A educação dos filhos é uma tarefa difícil. Por isso, além de

se formar em cursos específicos, também é importante levar

em conta as recomendações e critérios que a seguir se expõem

de forma resumida e que pretendem orientar o trabalho edu-

cativo de mães e pais. 

• Ser exemplo de conduta. Os pais são exemplo de condu-

ta para os filhos, modelos a imitar. É importante estar aten-

to às mensagens que se transmitem e ao próprio compor-

tamento relativamente ao uso e/ou abuso de álcool, taba-

co e outras substâncias. Não consuma tabaco, bebidas alco-

ólicas ou outras drogas à frente dos seus filhos, nem mos-

tre atitudes favoráveis às mesmas.

• Manter uma comunicação franca e aberta e uma relação

de intimidade e confiança com os filhos favorecerá a coe-

são e a relação entre os membros da família. Saber escutar

com atenção e respeito as opiniões dos filhos; mostrar inte-

resse pelas coisas que lhes interessam e lhes preocupam,

sem prejulgar, criticar ou ridicularizar o que nos dizem; e

não considerar superficialmente os seus problemas; são os

primeiros passos para poder falar com eles das coisas que

vos preocupam enquanto pais. É importante procurar

espaços e oportunidades para falar, e se for necessário,

tomar a iniciativa. Um bom costume é conversar sobre as

actividades diárias, interessarem-se pelos problemas deles,

--
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e discutir sobre temas da actualidade que possam ser de

interesse para todos.

• Desenvolver vínculos afectivos com os filhos, avaliando

e reforçando aquilo que gostam e que fazem bem. Mostre-

lhes o seu afecto, faça com que se sintam queridos e res-

peitados ao mesmo tempo que os educa a serem respon-

sáveis.

• Fomentar a auto-estima e a confiança em si próprios,

reconhecendo as suas qualidades e esforços através da

atenção, o estímulo e o elogio.

• Estabelecer normas e limites de comportamento.O pai e

a mãe devem ser coerentes e manter os mesmos critérios

no momento de estabelecer as normas e os limites que

devem reger a conduta dos filhos. Devem estar de acordo

no que toca a comportamentos que esperam deles, o que

é aceitável e o que não é. Além disso, é necessário precisar

os limites de conduta: fazer com que os filhos percebam

até onde se pode chegar, e a partir de que ponto já não é

aceitável determinada conduta.

As normas e limites devem ser claros e coerentes, de acor-

do com a idade; devem ser estabelecidos de forma racional

e negociada à medida que os filhos vão crescendo. É neces-

sário antever as consequências negativas se as normas fixa-

das não forem respeitadas. Deste modo, quando se mos-

tram responsáveis e respeitam as normas e os limites esta-

belecidos, os pais devem reconhecer, premiar, reforçar a

conduta positiva dos filhos.

Lembre-se que as normas e os limites de conduta ajudam a

estruturar a conduta dos seus filhos, e fomentam o seu

auto controlo e amadurecimento pessoal. 
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• Supervisionar o comportamento geral dos filhos. Do
mesmo modo que estabelecemos normas e limites de con-

duta, é necessário conhecer e supervisionar o comporta-

mento geral dos filhos de maneira sensata e não como

detectives. Em casa e na escola, é necessário supervisionar

o rendimento escolar, estar atentos às actividades e às rela-

ções que têm com os amigos, etc. A supervisão permite um

melhor conhecimento e um maior controlo da conduta

dos filhos, saber onde estão e o que fazem ao longo do dia,

especialmente aos fins-de-semana. Por outro lado, os filhos

ficam também a saber que os pais se interessam por eles.

• Estabelecer uma posição familiar clara sobre o uso do
tabaco, o álcool e outras drogas. É importante que os pais
tenham alguns critérios claros sobre aquilo que os filhos

podem ou não fazer com o tabaco, o álcool e o resto das

drogas, ao mesmo tempo que devem arranjar formas de

transmitir e falar com os filhos sobre estes assuntos.

• Informar e falar com os filhos acerca do álcool, do taba-
co e de outras drogas. Não devemos esperar que os filhos
obtenham informação na rua, através dos meios de comu-

nicação ou dos amigos. É importante que os pais estejam

informados para depois dialogar, reflectir e informar aos

 filhos sobre as características e os riscos associados ao con-

sumo de drogas. Falar com eles, pode ajudá-los também a

identificar as situações de risco e a maneira de enfrentar as

pressões favoráveis ao consumo de drogas.

• Ensinar os filhos a usufruir do tempo livre e a partilhá-lo
com eles. Partilhar e usufruir de actividades saudáveis de
lazer é uma forma de reforçar os vínculos familiares, a

comunicação, o intercâmbio de sentimentos positivos, ao

mesmo tempo que se criam laços de afectividade e interes-
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ses nos filhos, que vão actuar como um factor de protecção

contra o consumo de drogas. É importante fomentar uma

diversidade de opções saudáveis e ajustadas aos interesses

e motivações dos filhos, que lhes proporcione diversão e

lhes façam sentir bem.

• Fomentar o vínculo da família em geral e dos filhos em
particular, com agentes socializadores e com a rede
comunitária do bairro e especialmente com a escola. É
recomendável que tanto os pais como os filhos colaborem

e/ou participem nas actividades desportivas, culturais,...

organizadas pelas associações do bairro, pela associação

de mães e pais de alunos, etc.
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GUIA 
SOBRE DROGAS
PARA OS PAIS

88.. Onde dirigir-se para
obter informação e
assessoramento sobre
temas relacionados com 
a prevenção e o consumo
de drogas?

Em cada província existem planos das autarquias e/ou muni-

cipais sobre drogas, que lhe fornecerão informações sobre estes

assuntos. Não hesite em entrar em contacto através de qualquer

um dos números de telefone que aparecem a seguir, segundo o

lugar onde resida:

ÁÁVVIILLAA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ÁVILA 920 25 57 37
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ÁVILA 920 25 74 74

BBUURRGGOOSS

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE BURGOS 947 28 88 23
PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ARANDA DE DUERO 947 51 26 48
PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE MIRANDA DE EBRO 947 34 91 18 
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE BURGOS 947 25 86 23

LLEEÓÓNN

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE LEÓN 987 22 86 75
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE PONFERRADA 987 42 84 62
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE S. ANDRÉS DO RABANEDO 987 84 87 30
PROGRAMA SOBRE DROGAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE LEON 987 29 21 19

PPAALLEENNCCIIAA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE PALENCIA 979 71 81 45
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O que devem saber os pais sobre o álcool?
SSAALLAAMMAANNCCAA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SALAMANCA 923 27 91 63
PROGRAMA SOBRE DROGAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE SALAMANCA 923 27 24 44

SSEEGGOOVVIIAA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SEGOVIA 921 46 05 46

SSOORRIIAA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SORIA 975 23 41 00
975 10 10 71

VVAALLLLAADDOOLLIIDD

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE VALLADOLID 983 42 61 05
PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE MEDINA DEL CAMPO 983 81 28 80
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE VALLADOLID 983 42 71 00

ZZAAMMOORRAA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ZAMORA 980 53 66 78
980 69 32 09
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GUIA 
SOBRE DROGAS
PARA OS PAIS
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O que devem saber os pais sobre o álcool?

C
om esta informação esperamos ter

contribuído para que vocês, pais e

mães de adolescentes e jovens, sejam

mais conscientes, não só dos riscos do consu-

mo de drogas ilegais como a cannabis, mas

também dos riscos que representam para eles

o abuso do álcool ou o hábito de fumar. Dois

comportamentos que podem ter um impacto

muito negativo sobre a saúde e o bem-estar

deles durante o resto da sua vida.
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