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As bebidas alcoólicas (vinho, cerveja, whisky, rum, genebra, etc.) são de algum
modo familiares. Estão presentes em muitos acontecimentos sociais (festas de
anos, casamentos, festas do padroeiro, etc.) e é possível que pessoas do nosso
meio (pais, irm@os, amig@s, etc.) as consumam.

A proximidade das bebidas alcoólicas e a existência de algumas ideias erradas
sobre estas, leva a muitos adolescentes a considerar que consumir álcool é uma
conduta natural, que não é nociva nem perigosa para a saúde. TRATA-SE DE
UM ERRO GRAVE. Como poderás comprovar a seguir, são múltiplos e muito
graves os problemas sociais e de saúde que o abuso de bebidas alcoólicas
provoca.

Os riscos e consequências que resultam do consumo de álcool são especial-
mente graves nos menores. Tal deve-se ao facto de durante a adolescência
estarmos em pleno desenvolvimento físico e psicológico, um processo que
pode ver-se alterado de forma irreversível, impedindo que alcancemos todas
as nossas potencialidades. Por isso, interessa-te saber como o consumo de
álcool pode afectar-te.

Já alguma vez te questionaste por que razão consumir bebidas alcoólicas se
transformou numa actividade habitual para muitos adolescentes e jovens aos
fins-de-semana? Principalmente porque a produção e venda de bebidas alcoó-
licas é um negócio que movimenta grandes quantias de dinheiro e há muitas
pessoas interessadas em estimular e promover o seu consumo para obter
benefícios (fabricantes de bebidas, donos de bares e discotecas, etc.).

Com a ajuda da propaganda procuram convencer-te de que tomar bebidas
alcoólicas é um comportamento típico dos jovens, estabelecendo uma falsa
ligação entre ser jovem, beber álcool e divertir-se. CUIDADO, apenas preten-
dem manipular-te, que te sintas excluído caso não sigas a sua moda, que pen-
ses que, se não consumires álcool, és um ser raro, incapaz de te divertires.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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DEVES SABER QUE:

• Beber álcool não é um comportamento natural entre os ado-
lescentes. Até há poucos anos a maior parte deles não consumia este
produto.

• A publicidade e várias empresas dedicadas às áreas do lazer ou à
venda de bebidas alcoólicas têm-se empenhado em reforçar a
ideia de que todos os jovens bebem, para que tu também o
faças, mas o que é certo é que o número de adolescentes
que não consome álcool está a aumentar.

• É completamente desnecessário beber álcool para diver-
tir-se, na verdade os adolescentes que consomem álcool têm frequen-
temente problemas devido ao álcool, que não têm nada a ver com a
diversão. Os rapazes e raparigas que não consomem álcool
nem outra drogas desfrutam ao máximo dos seus tempos
livres, e sem ter quaisquer problemas.

• O álcool é uma droga com um impacto extremamente
negativo sobre a saúde dos seus consumidores. Todos os
anos morrem em Espanha mais de 12.000 pessoas como consequência
directa do consumo de bebidas alcoólicas.

O QUE É QUE TEM ISTO DE DIVERTIDO?
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O QUE SÃO AS BEBIDAS ALCOÓLICAS?

São as bebidas que contêm álcool etílico, substância responsável pelos efeitos
que provocam as bebidas alcoólicas. A concentração de álcool varia de umas
bebidas para outras e expressa-se pela graduação alcoólica que aparece nos
rótulos das mesmas, que mede a percentagem de álcool que contém um litro
dessa bebida. Por exemplo, uma cerveja de cinco graus (5º) contém 5% de
álcool puro por litro.

Existem dois tipos de bebidas alcoólicas:

• BEBIDAS FERMENTADAS (vinho, cerveja, cidra, espumante): procedem da fer-
mentação dos açúcares contidos nos mostos de diferentes frutas (uvas, maçãs,
etc.) e têm uma graduação alcoólica que oscila entre os 4 e os 15 graus.

• BEBIDAS DESTILADAS (licores de frutas, genebra, whisky, rum, vodka, bran-
di, aguardentes): são obtidas por destilação das bebidas fermentadas, proces-
so pelo qual se elimina a água das mesmas para aumentar a sua concentra-
ção de álcool. A sua graduação alcoólica oscila entre os 16 e os 45 graus.

Deves saber que o facto de as bebidas fermentadas conterem uma menor con-
centração de álcool não as torna menos perigosas, já que os efeitos produzidos
pelo consumo de bebidas alcoólicas dependem das quantidades ingeridas.
Tomando duas cervejas teremos a mesma concentração de álcool de um com-
binado (“cuba libre”) de rum ou whisky com algum refresco.

COMO ACTUA O ÁLCOOL NO ORGANISMO?

O álcool reduz a actividade e o ritmo de trabalho do Sistema Nervoso
Central. Uma vez no sangue, é distribuído por todo o organismo, afectando
de forma especial a actividade do cérebro. Mesmo sendo uma substância

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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2. Coisas que devessaber sobre o álcool
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depressiva, que desacelera o funcionamento do nosso organismo, o álcool
produz num primeiro momento uma certa sensação de euforia e desinibição.
Tal deve-se ao facto de, entre outras funções cerebrais, o álcool adormecer
os mecanismos que controlam a nossa conduta, provocando a perda de
controlo sobre a mesma. Por isso, quando nos encontramos sob os efeitos
do álcool fazemos coisas que não faríamos em condições normais e das quais
nos podemos envergonhar.

São estes efeitos desinibidores os que muitas pessoas procuram quando
bebem, tratando com isso de ultrapassar a timidez ou estabelecer relações
com outras pessoas. Mas as pessoas que bebem desconhecem que depois da
euforia e desinibição inicial surgem os sintomas de sono, cansaço, desco-
ordenação e alterações de atenção, ao nível da memória e da percepção.

O consumo de doses elevadas de álcool provoca uma intoxicação aguda ou
“bebedeira”, acompanhada de vómitos e enjoos. Em algumas ocasiões, pro-
duz a perda de consciência e coma etílico, que tornam necessária a interven-
ção imediata dos serviços de saúde de urgência.

É importante que saibas que os efeitos do álcool variam em cada pessoa,
segundo diferentes circunstâncias, como a idade (o seu consumo torna-se
muito mais nocivo na adolescência), o sexo (em geral, as mulheres toleram
pior os efeitos do álcool), o peso corporal (os efeitos são mais intensos nas
pessoas com menos peso), a mistura de álcool com outras drogas que poten-
cializam os efeitos nocivos do álcool, o estar habituado a beber, o ter ou não
comido (a comida reduz os efeitos da intoxicação), a rapidez com a qual se
bebe ou a quantidade de bebida ingerida.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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NÃO ESQUECER
A EUFORIA INICIAL QUE O ÁLCOOL PRODUZ AFECTA
A CAPACIDADE DE CALCULAR OS RISCOS, É POR ISSO
QUE O SEU CONSUMO ESTÁ ASSOCIADO A CONDUTAS

ALTAMENTE PERIGOSAS, COMO A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS
SOB OS EFEITOS DO ÁLCOOL, AS RIXAS E AGRESSÕES

OU AS RELAÇÕES SEXUAIS INDESEJADAS.
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Existem muitas ideias erradas sobre o álcool. Tu também és d@s que acham
que as bebidas alcoólicas servem para animar (“ficar bem alegre”), ter peda-
lada ou ter sucesso na hora de curtir? Nesse caso interessa-te saber que, na
verdade, de forma quase imediata, após a ingestão de álcool, as pessoas que
bebem sofrem uma importante deterioração das suas capacidades psicológi-
cas, além da redução do seu rendimento intelectual e físico e de outras altera-
ções provocadas quando a quantidade de consumo de álcool é mais elevada.

EFEITOS APÓS A INGESTÃO DE ÁLCOOL

• Desinibição da conduta e das emoções.

• Sensação de euforia e excitabilidade.

• Perda da capacidade de autocontrolo.

• Problemas em coordenar movimentos, confusão mental e linguagem
incoerente.

• Diminuição da atenção, ao nível da memória e da concentração.

• Aumento dos tempos de reacção.

• Falta de sentido de responsabilidade (para perceber o risco) e uma falsa
sensação de segurança.

• Alterações visuais e auditivas.

• Disfunções sexuais (perda do desejo sexual).

• Sono e cansaço.

• Em algumas pessoas, comportamentos agressivos.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL

8 NÃO TE DE I X ES AFOGAR PE LO Á LCOOL

3. Consequências derivadasdo abuso do álcool
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São muitos os adolescentes que pensam que o álcool não é verdadeiramente
uma droga e que o seu uso não provoca problemas de saúde. ESTÃO MUITO
ENGANADOS. Todos os anos muitos milhares de pessoas são atendidas nos
serviços de saúde por problemas relacionados com o álcool, necessitam de tra-
tamento devido à sua adição a esta substância ou, o que é mais grave, morrem.

O consumo continuado de álcool ou de grandes quantidades em períodos con-
cretos, como aos fins-de-semana, pode dar lugar a múltiplas consequências
negativas para a própria pessoa que bebe e para o seu ambiente familiar e
social. Até pode ser que estes problemas te pareçam muito distantes, mas se
pensares bem, é possível que descubras na tua família ou na dos teus amigos,
ou entre os teus colegas de colégio ou instituto alguma pessoa que já sofra
desse problema.

PROBLEMAS DERIVADOS DO ABUSO DE ÁLCOOL

A) PROBLEMAS COM A SAÚDE

• Lesões e mortes por conduzir sob os efeitos do álcool.

• Relações sexuais e gravidezes indesejadas.

• Transtornos digestivos (náuseas, diarreias, cancro de cólon, recto e estô-
mago), lesões no fígado e no pâncreas e transtornos cardiovasculares.

• Problemas neurológicos e psiquiátricos (depressão, ansiedade, insónia, etc.).

• Dependência (alcoolismo), tolerância (são necessárias doses mais eleva-
das para alcançar os mesmos efeitos) e síndrome de abstinência (em alco-
ólicos que deixam de beber).

B) PROBLEMAS FAMILIARES

• Conflitos entre casais (separações, divórcios, etc.), conflitos entre pais e
filhos e violência doméstica (maus tratos ao casal ou aos filhos).

• Problemas económicos, descuido em relação aos filhos, etc.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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C) PROBLEMAS ESCOLARES

• Fracasso escolar por diminuição da atenção, da concentração e da memória.

• Conflitos e más relações com professores e colegas.

• Absentismo escolar.

• Rejeição por parte dos colegas e professores.

D) PROBLEMAS PROFISSIONAIS E LEGAIS

• Ausências no trabalho, atrasos, baixas por doença, acidentes de trabalho,
despedimentos, etc.

• Sanções e multas por conduzir veículos sob a influência do álcool.

• Reclusões ou detenções por participar em brigas ou agressões.

DEVES SABER QUE:

O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS AFECTARÁ
A TUA CAPACIDADE INTELECTUAL, TERÁS PROBLEMAS
EM ACOMPANHAR AS EXPLICAÇÕES DOS PROFESSORES,

EM TE CONCENTRARES NOS ESTUDOS E PIORARÁ
O TEU RENDIMENTO ESCOLAR.

INGERIR ÁLCOOL AFECTA A CAPACIDADE DE CONDUZIRES
MOTAS E CARROS, AUMENTANDO O RISCO DE VIRES

A SOFRER ACIDENTES: 40% DAS MORTES DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO SÃO ATRIBUÍDAS AO CONSUMO DE ÁLCOOL.

NÃO PONHAS EM CAUSA O TEU FUTURO: TENS MUITAS
HIPÓTESES PELA FRENTE, NÃO AS DESPERDICES.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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Estas são as razões mais frequentes pelas quais os adolescentes decidem pro-
var bebidas alcoólicas ou continuar a beber. ACHAS QUE VALE A PENA?

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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4. Razões pelas quais algunsadolescentes tomam
bebidas alcoólicas e
conselhos para não o fazer

Para se divertir

…E CONSELHOS PARA NÃO O FAZER
RAZÕES

PARA BEBER

Para experimentar
coisas novas,
por curiosidade

Muitas pessoas que bebem habitualmente começa-
ram a consumir “para experimentar coisas novas”,
repetindo mais tarde esta conduta. Para quê começar
a tomar substâncias com sabor desagradável, que
danificam a saúde e podem produzir dependência?

Não te deixes levar por uma moda absurda que te
impõe a obrigação de beber álcool para te divertir. Por
trás da falsa imagem do álcool como droga festiva
escondem-se muitos problemas. Não ligues a isso.

Tens muitas maneiras de ocupar os teus tempos livres
de forma saudável, de te relacionares com outros
rapazes/raparig@s, de te divertires e partilhares vivên-
cias e emoções positivas.
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…E CONSELHOS PARA NÃO O FAZER
RAZÕES

PARA BEBER

Para superar
a timidez, as
dificuldades
em se relacionar
com os outros
ou em "curtir"

Porque já não
és uma crianç@

Uma pessoa não é mais adulta porque consome
substâncias perigosas. Se quiseres realmente ser uma
pessoa madura, habitua-te a ter critérios próprios
sobre as coisas, não te deixes levar pelas modas.
Rejeita as pressões e influências negativas, analisa as
consequências que podem ter os teus actos e toma
as decisões que mais te convêm.

Para esquecer
os problemas
e as rotinas
diárias

Consumir álcool não fará com que os teus problemas
desapareçam, antes pelo contrário, a tua capacidade
para enfrentá-los reduzir-se-á e provocará o seu
agravamento e o aparecimento de novos problemas.
Aprende a resolver os conflitos e a tomar decisões
com a mente desperta. Sê inteligente.

Quando se é
garota, para
mostrar que se
é capaz de fazer
o mesmo que
os garotos

Mostra aos teus amigos que és tanto ou mais inteli-
gente e capaz que eles: não imites condutas perigo-
sas.

Nem o álcool nem nenhuma outra droga vão modificar
o teu carácter, nem te irão tornar mais sociável ou diver-
tid@ nem farão com que tenhas mais sucesso com o
sexo oposto: já reparaste que há muita gente sozinha
que bebe aos balcões dos bares e discotecas? A melhor
maneira de ultrapassar a vergonha que possas eventual-
mente ter em estabelecer uma conversação é mostrares-
te como és, falar das tuas coisas (estudos, hobbies) e
expressares as tuas ideias e sentimentos. Sê espontâne@.
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NÃO TE DEIXES MANIPULAR

ESTÁ NA HORA DE APRENDERES
QUE NÃO EXISTEM SOLUÇÕES MÁGICAS,
QUE A AMIZADE, O SUCESSO, A ACEITAÇÃO

E O RECONHECIMENTO DOS OUTROS ALCANÇAM-SE
COM A PERSEVERANÇA, O ESFORÇO PESSOAL

E O INTERESSE E PREOCUPAÇÃO PELAS
PESSOAS QUE NOS RODEIAM.
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Há uma razão fundamental: é uma conduta perigosa que pressupõe um
grave risco para a tua saúde e bem-estar. Mas se achares que este não é um
motivo suficientemente importante, aqui tens muitas outras razões:

• Para não engordares (o álcool tem muitas calorias) e manteres-te bonit@.

• Porque não precisas do álcool para te divertires.

• Para não sentires tonturas ou vomitar.

• Para que possas estar perto dos teus amig@s (provoca mau hálito).

• Para não meteres o pé na argola dizendo e fazendo coisas tontas.

• Para não seres chat@ e acabares por aborrecer toda a gente.

• Para não estragar a festa aos teus amig@s.

• Porque um garoto não é mais viril nem mais adulto por beber mais, bem
como uma garota também não é mais popular nem mais moderna por
beber álcool.

• Para não “te enganares” e evitar surpresas (será mais fácil encontrares
pessoas sãs e divertidas com quem partilhar amizade e outras coisas).

• Para não perder o controlo (evitarás fazer coisas das quais te arrependas).

• Para te sentires à vontade contigo mesm@, porque gostas de coisas natu-
rais e não necessitas de “usares uma capa” para te divertires.

• Porque é uma estupidez pensar que a diversão consiste em beber até ficar
embriagad@.

• Para não ter ressaca (dor de cabeça, problemas estomacais) no dia seguinte.

• Porque gostas de estar sempre despert@.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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5. Tens muitas razõespara não ligar ao álcool
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• Para estar em melhores condições para praticar desporto ou estudares.

• Porque podes dedicar o tempo e dinheiro que investes na bebida em tan-
tas outras coisas que verdadeiramente gostes.

• Para evitar discussões com os pais e irmãos.

• Para não terminar a festa num serviço de urgências de algum hospital.

• Em suma, PORQUE GOSTAS MUITO DE VIVER E DESFRUTAR PARA
CORRER RISCOS DESNECESSÁRIOS.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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SÊ INTELIGENTE,
ESCOLHE BEM AS COMPANHIAS

O ÁLCOOL NUNCA SERÁ TEU AMIGO
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• Não bebas em jejum.

• Se beberes, não conduzas nem entres num veículo (moto ou carro) con-
duzido por alguém que tenha tomado bebidas alcoólicas. Utiliza os trans-
portes públicos.

• Não mistures álcool com cannabis ou qualquer outra droga que potencia-
lize os seus efeitos e provoque reacções imprevisíveis.

• Nunca bebas se estiveres a tomar algum medicamento, a mistura pode
ser explosiva e muito perigosa.

• Controla o número de consumos, doseia-as (não esperes até estares
embriagad@ ou com ressaca para te dares conta de que bebeste demais).

• Bebe sempre menos do que achares que podes tolerar, dado que os efei-
tos do álcool demoram um tempo a aparecer depois de ingerido.

• Evita participar em "rodadas" ou botellones1, pois só conseguirás beber
mais quantidade e mais rapidamente daquilo que te apetece ou podes
aguentar.

• Que ninguém te imponha o teu ritmo. Não bebas se não te apetecer
fazê-lo nesse momento simplesmente porque alguém quer que o faças.

• Bebe lentamente, com goles curtos.

• Intercala o consumo de bebidas alcoólicas com o de água ou algum
refresco.

• Evita ter o copo na mão, deixa ficar no balcão ou na mesa entre gole e gole.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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6. Se, contudo, resolveresbeber, pelo menos reduz
o consumo e os riscos

1 Hábito entre alguns grupos de jovens entre os 16 e 24 anos que consiste em partilhar bebidas
previamente adquiridas em comércios, ouvir música, e falar em espaços abertos de livre acesso.
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• Evita misturar bebidas alcoólicas diferentes.

• Não comas frutos secos, farão com que tenhas mais sede e beberás mais.

• Se te sentires mal logo depois de teres bebido (se notares uma descida da
tensão ou a sensação de perda de consciência) avisa alguém que te possa
auxiliar ou pede ajuda aos serviços de saúde de urgência.

• Se vires que algum dos teus amig@s bebeu em excesso, diz-lho e impede
que continue a beber. Tenta não deixá-lo sozinh@.

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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DEVES SABER QUE:

A DECISÃO MAIS INTELIGENTE QUE PODES
ADOPTAR É A DE NÃO BEBER BEBIDAS ALCOÓLICAS.

SE, CONTUDO RESOLVERES BEBER,
PELO MENOS FÁ-LO DE FORMA MODERADA

E INTELIGENTE E COM O MÍNIMO RISCO POSSÍVEL.
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Está nas tuas mãos continuares a manter-te à margem das bebidas alcoóli-
cas. Para isso só tens que seguir estas dicas:

a) REJEITA AS PRESSÕES DOS TEUS AMIG@S
PARA CONSUMIR ÁLCOOL

Pode ser que os teus amig@s tentem convencer-te a provares bebidas alcoó-
licas, inclusive é provável que algum@ de el@s beba de forma mais ou
menos habitual e pretenda que @s outros @s imitem. Se tiveres a certeza de
que as bebidas alcoólicas são prejudiciais para ti, mantém-te firme na tua
decisão e não as consumas. MOSTRA AOS TEUS AMIG@S QUE ÉS LIVRE E
INDEPENDENTE, capaz de tomar as tuas próprias decisões.

O facto de serem amig@s não significa, necessariamente, que tod@s tenham
que fazer sempre as mesmas coisas ou partilhar os mesmos gostos. BEBER
BEBIDAS ALCOÓLICAS NÃO FARÁ COM QUE SEJAS MAIS AMIG@ DE
NINGUÉM.

b) REJEITA AS PRESSÕES DA PUBLICIDADE

A publicidade oferece uma imagem idílica do consumo de álcool, associado a
festas, à amizade, à atracção sexual, à liberdade, ao ser jovem, ao sucesso ou
ao desporto, que oculta intencionalmente os graves problemas associados ao
uso e/ou abuso de bebidas alcoólicas. Habitua-te a observar de forma crítica
o conteúdo dos anúncios, descobrirás como tentam manipular-te para que
consumas bebidas alcoólicas e as mentiras que te sugerem para alcançá-lo
(depois de tomar um copo não aparecerá nenhum@ rapaz/raparig@ estu-
pend@ ao teu lado, nem viajarás em iates ou aviões privados).

OS ADOLESCENTES E O Á LCOOL
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7. Dicas para te manteresà margem do álcool
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c) MANTÉM-TE INFORMAD@ SOBRE
OS VERDADEIROS EFEITOS DO ÁLCOOL

Há muitos mitos e ideias erradas sobre o álcool e os seus efeitos, a maior parte
deles promovidos por pessoas e empresas interessadas em que consumas este
produto. Não acredites em tudo o que ouves dos teus amig@s ou dos meios
de comunicação sobre as bebidas alcoólicas.

Antes de tomares qualquer decisão que afecte a tua saúde e que possa
comprometer o teu futuro certifica-te de que dispões de informações
contrastantes e verdadeiras. Consulta os teus pais e professores ou lê
manuais ou guias de tipo técnico onde poderás esclarecer as tuas dúvidas.
Só então estarás em condições de tomar decisões adequadas.
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DEFENDE O TEU DIREITO A SERES DIFERENTE,
A PROTEGER A TUA SAÚDE.

NÃO RENUNCIES À TUA LIBERDADE
LIMITANDO-TE A FAZER AS COISAS

SIMPLESMENTE PORQUE ESTÃO NA MODA
OU PORQUE OS TEUS AMIG@S AS FAZEM.

A SAÚDE E O TEMPO DE LAZER SÃO PARTES
MUITO IMPORTANTES DA NOSSA VIDA.

NÃO DEIXES QUE OUTROS RESOLVAM POR TI.
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8. Onde podes obterinformações e ajuda?

LEMBRA-TE QUE NÃO ESTÁS SOZINH@

SE TIVERES QUALQUER TIPO DE PROBLEMA
RELACIONADO COM O ÁLCOOL, NÃO HESITES,
SOLICITA AJUDA, CONSULTA O DEPARTAMENTO
DE ORIENTAÇÃO DO TEU CENTRO EDUCATIVO.

Podes também obter mais informações
na página Web do Comisionado Regional

para la Droga: www.jcyl.es/crd, onde se encontra
o guia de recursos sobre drogas.

NÃO ESPERES QUE SEJA DEMASIADO TARDE
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