
37% dos estudantes universitários
admitem ter bebido demais
Lisboa. Consumos de álcool e de cahábis estão muito acima dos da população geral na
mesma faixa etária, revela estudo com 3327 alunos das universidades Clássica e Técnica
PATRÍCIA JESUS

Trinta e sete por cento dos alunos
da Universidade de Lisboa assumi-

ram ter bebido demais - cinco ou
mais copos na mesma ocasião, o

chamado bingedrinking-nostrín-
ta dias anteriores, em resposta a
um inquérito realizado em dezem-
bro passado. Esta percentagem é o

triplo da população geral e ilustra
uma tendência nos consumos de
álcool e das chamadas drogas leves

nos universitários: estão bem aci-

ma dos dos outros jovens na faixa
etária correspondente.

"Na minha experiência há sem-

pre alguém, umavezporfesta, que
se excede e que nos obriga a cha-
mar os serviços de emergência",
conta o presidente da Associação
Académica da Universidade de

Lisboa, André Machado, confir-
mando que os dados do estudo
Consumos e Estilos de Vida no En-
sino Superior, revelados ontem,
vêm ao encontro da realidade que
conhece.

O estudo, baseado em 3327 in-
quéritos, mostra que o consumo de

álcool também é superior ao da po-
pulação geral dos 15 aos 34 anos:
72,6% disseram ter bebido no mês

anterior, contra 47,7% no inquéri-
to nacional ao consumo de subs-
tâncias psicoativas. Quanto às cha-
madas drogas leves, 40% disseram

já ter consumido canábis. Mais
uma vez uma percentagem supe-
rior à da população na faixa etária
correspondente, que é de 14,8%,
nota o presidente do Serviço de In-

tervenção nos Comportamentos
Aditivos e Dependências (SICAD),
JoãoGoulão.

Também o número do consu-
mo atual de canábis - nos últimos
30 dias - ronda os 1 1 % nos univer-
sitários, bem acima dos 2,9% da
população geral. São dados signi-

ficativos, realça João Goulão, em-
bora considere que nesta fase não
é possível avançar com explicações

para as diferenças entre universi-
tários e o resto da população.

Para o presidente do Conselho
Nacional de Juventude (CNJ), Ivo

Santos, o estudo mostra que "gran-
de parte das práticas menos sau-
dáveis já existiam antes da entrada
no ensino superior, mas agrava-
ram-se na universidade".Apreven-
çãotem, porisso, de começar logo
no ensino básico e secundário. Até

porque aindahámuita ignorância
"É preocupante que 25% dos jo-
vens que responderam ao inquéri-
to considerem que a canábis é

pouco ou nada prejudicial para a

15% acham que não faz mal conduzir depois de três cervejas



saúde." Ou que 15% achem que
não faz mal conduzir depois de
três cervejas. "Não queremos fazer
nenhuma caça às bruxas, mas é

importante compreender a reali-
dade para poder minimizar os
consumos nocivos."

Outra conclusão do estudo é

que "os estudantes de contextos
socioeconómicos mais desfavore-
cidos e os que estão deslocados de
casa tendem a ter estilos de vida
menos saudáveis, da alimentação
aos consumos de substâncias", diz
Ivo Santos.

Aliás, 53,7% dos jovens disseram

que o seu estilo de vida se tornou
menos saudável após a entrada na
universidade, nota André Macha-
do. O jovem reconhece que as asso-

ciações de estudantes "têm de re-

pensar aquilo que é asuaresponsa-
bilidade social", nomeadamente na

promoção de festas. "Não vamos
deixar de fazer festas, mas precisa-
mos de repensar o seu funciona-
mentoeapolíticade preços, dosbi-
lhetese do álcool."

Também Ricardo Morgado, pre-
sidente da Associação Académica
de Coimbra, reconhece os excessos
cometidos por alguns estudantes,
nomeadamente nos eventos e fes-
tas académicas. E considera que
compete também às associações
sensibilizar e alertar os alunos para
os riscos dos consumos de álcool e
substâncias ilícitas.

SENSIBILIZAÇÃO

Projeto para envolver
associações
> O estudo Consumos
e Estilos de Vida no Ensino

Superior surgiu no âmbito

do projeto Com Sumos

Académicos, coordenado pelo
Conselho Nacional
de JuventudcAideia inicial
foi mobilizar as associações
de estudantes paraaímpor-
tânciados estilos de vida sau-
dáveis, mas no ano passado
decidiu avançar-se com um
estudo-piloto para conhecer
melhor as práticas e consu-
mos, em parceria com o

Serviço de Intervenção nos

Comportamentos Aditivos e
Dependências e o Instituto de
Ciências Sociais. Foram feitos
3327 inquéritos onlinea alu-
nos do primeiro ciclo e mes-
trados integrados da
Universidade de Lisboa, quase

10% do total da instituição.

RETRATO

Consumos comuns
em casa e na noite

>A canábis éa droga /*flP\
de eleição dos uni- fc^&j™
versitários: 40% já cx- J^|
perimentaram, per- l•
centagem muito superior
aos dos que já usaram as chama-
das smartdrugs (5,4%) , anfeta-
minas (3,3%) ou cocaína (2,5%).
Nos casos da canábis, das smart

drugs e da cocaína, os jovens
consomem sobretudo em casa,

própria ou de amigos, e nas saí-

das à noite. As anfetaminas são

mais comuns em ambiente de

festa, das festas trance às raves.

Almoços em casa
ou na cantina

> São sobretudo os ra-

pazes, os mais jo- g
' J

vens, deslocados da m^^^J
sua área de residência
e que vivem sozinhos ou
com amigos a almoçar nas canti-
nas. A maioria (38,7%) come em
casa durante a semana e cerca de
23% nas cantinas. 14% conside-

ram que a sua alimentação não é
muito boa, por oposição aos

68,7% que dizem ter uma ali-

mentação razoavelmente boa ou
muito boa (17,3%). Há 30% que
nunca comem fastfood.

60% não fazem
exercício regular

> Só 40% dos jovens
que responderam ao raTjft
inquérito praticam «L Jm
alguma atrvidadefísi- •

ca regularmente, sendo
mais comum entre os homens
do que entre as mulheres. A ativi-
dade mais comum é ir ao ginásio.
Quanto ao descanso, o défice de

sono é relativamente comum
durante a semana e compensado
ao fim de semana Mais de meta-
de disse que o seu estilo de vida
se tomou menos saudável após
a entrada na faculdade.



Jogos só na consola
ou no computador
>A grande maioria Â^^^.
(86%) dos estudantes K\}^
universitários não
tem o hábito de jogar
a dinheiro, embora um
pequeno número (1,4%) o faça
pelo menos uma vez por
semana em apostas na Internet,
enquanto 1,1% apostam em
jogos de cartas ou dados. Quanto
ao outros jogos, preferem os de
vídeo e de computador ou con-
sola (17,2% e12,4% jogam pelo
menos três dias por semana
respetivamente).



ESTUDO

Fumo inofensivo
para um quarto
Um quarto dos alunos de licen-

ciatura e mestrado da Universi-

dade de Lisboa consideram

pouco ou nada prejudicial
fumar canábis ocasionalmente.



Um quarto dos jovens
diz que fumar haxixe
é pouco prejudicial
Estudo em meio universitário também mostra que 15% dos jovens acham
normal conduzir depois de beber três cervejas. João Goulão alerta para
a necessidade de contrariar "mitos" da cultura juvenil Portugal, 16



Fumar haxixe é "pouco ou nada"
prejudicial para um quarto dos jovens
Jovens consomem para relaxar, quebrar a timidez e as inibições sociais, sentir-se bem. A dimensão do prazer,
nota o presidente do Sicad, João Goulão, não pode estar arredada do discurso oficial contra as drogas

Toxicodependência
Natália Faria

Mais de 25% dos estudantes inquiri-
dos no estudo Consumos e EstUos de
Vida no Ensino Superior consideram

"pouco" ou "nada prejudicial" fumar

marijuana ou haxixe de vez em quan-
do. Do mesmo modo, 17,1% não vêem
muito prejuízo no facto de se tomar
medicamentos sem receita médica e

15,2% admitem que conduzir depois
de beber três cervejas é "pouco" ou
"nada prejudicial".

"Há na cultura juvenil alguns mitos

que é necessário contrariar com per-
severança", comentou ao PÚBLICO
João Goulão, presidente do Serviço
de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (Sicad),
a propósito do estudo, elaborado a

partir de 3327 inquéritos a estudan-
tes do primeiro ciclo e mestrados in-

tegrados da Universidade de Lisboa,

entre 27 de Novembro e 16 de De-
zembro de 2012, no âmbito de uma
parceria entre o Sicad, o Conselho

Nacional da Juventude e o Observa-
tório Permanente da Juventude do
Instituto de Ciências Sociais.

A noção de inocuidade patenteada
por muitos dos inquiridos relativa-
mente ao consumo ocasional de ma-

rijuana e haxixe, mas também de me-
dicamentos sem receita médica e da

condução sob o efeito do álcool leva
Goulão a considerar que "é preciso
baixar esta percepção de pouco ou
nenhum prejuízo". E, contra isto, de

pouco valem as grandes campanhas
mediáticas. "São comprovadamente
pouco eficazes; aliás, chegam a ter
efeitos contraproducentes", susten-
ta Goulão, para quem o mais eficaz

aqui é "promover a discussão entre

os jovens".
Em consonância com esta per-

cepção de baixo risco, é baixa a per-
centagem de alunos que assumem a
ocorrência de consequências negati-
vas aliadas ao consumo de substân-
cias psicoactivas. Quanto ao álcool,
6,3% apontaram como consequência
o "ter problemas com os amigos" e

5,8% o "envolver-se em actos violen-
tos ou lutas" e 5,4% o "envolver-se
em relações sexuais desprotegidas".
Em relação às outras substâncias,
destaca-se o "baixar o rendimento/
trabalho escolar" (5,1%).

Ainda quanto à percepção de com-

portamentos de risco, mas em sen-
tido contrário, 83% dos inquiridos
consideram muito prejudicial fumar
cigarros regularmente e tomar qua-
tro a cinco bebidas alcoólicas quase



todos os dias (82,4%).
Sobre as substâncias ilícitas, 40%

dos estudantes declararam já ter con-
sumido cannabis pelo menos uma
vez na vida. Quanto a pergunta inci-
de sobre o consumo de smartdrugs,
as respostas positivas descem para
os 5,4%. Mas voltam a subir para os

26% quando a questão é se alguma
vez ingeriram álcool misturado com
bebidas energéticas. Quanto ao con-
sumo actual - nos 30 dias anteriores
à realização do questionário - 11,3%
declararam ter consumido cannabis
e 6,5% álcool misturado com bebi-
das energéticas. No tocante ao álco-

ol, cujo consumo foi declarado por
72,6% dos inquiridos, destaca-se o
facto de 37% dos estudantes terem
assumido ter consumido cinco ou
mais copos (no caso das mulheres)
ou seis ou mais copos (homens) na
mesma ocasião. É o chamado binge
drinking. Que consiste em beber uma

grande quantidade de álcool para

atingir a embriaguez.
Relaxar, sentir-se bem e esquecer

os problemas são os motivos pelos
quais os jovens dizem ingerir álcool.

Quanto às outras substâncias psico-
activas, somam-se outras motiva-
ções: a redução da timidez (22,7%) e

a quebra das inibições sociais (20%).
"Temos a tendência para pensar que
as pessoas são masoquistas e que
vão deliberadamente à procura do
sofrimento, mas vemos que, entre
as motivações de quem consome,
está a procura do prazer, do estar
bem, da sociabilidade e a redução
da timidez", sublinha Goulão. Urge
assim que os discursos oficiais "não
escamoteiem esta dimensão, sobre-
tudo numa geração que está muito

ligada a práticas de encerramento
com o mundo virtual que acaba por
acentuar a dificuldade na relação
com o outro".

Entre os estudantes que assumi-
ram já ter consumido substâncias psi-

coactivas as primeiras experiências
tenderam a ocorrer entre os 15 e os

19 anos. Mas foram também muitos
os que se iniciaram mais cedo, no-
meadamente no consumo de álcool.

Aliás, 36,2% disseram ter consumido
álcool antes dos 15. Do mesmo modo,
13,7% declararam ter praticado binge
drinking antes dos 15 anos. E 12,9%
embriagaram-se também antes dessa

idade. A precocidade dos consumos
tem-se mantido constante ao longo
dos últimos anos. E "está provado
que quanto mais precoce o início
dos consumos, maior a probabili-
dade de eles virem a ser problemá-
ticos", acentua Goulão, para quem "é

preciso, logo no ensino básico, tra-
balhar no desenvolvimento de com-
petências pessoais que permitam às

pessoas resistir à pressão dos pares
e aos múltiplos factores que podem
conduzir à experimentação".



Estudantes de
Ciências têm hábitos
mais saudáveis do
que os de Letras
//PÁGS. 16-19



Metade dos
alunos sentem-se
menos saudáveis
depois de entrar
para a faculdade

Estudantes de ciências têm hábitos
mais saudáveis. Diferenças sociais pesam

na prática desportiva e alimentação

0 mal estar emocional é
mais frequente em alunos
das áreas de artes e letras,
com mais de dois terços a

responderem que têm sinto-
mas psicológicos negativos.



MARTA F. REIS
mana. reis@jonline.pt

Têm uma alimentação mais saudável,
maior preocupação com o peso, fazem
mais desporto e são menos ansiosos. Num
estudo inédito sobre consumos e estilos
de vida no ensino superior, divulgado ontem
em Lisboa, um grupo destacava-se por ter
hábitos saudáveis, que também dominam
mais nas mulheres do que nos homens. O
inquérito incidiu sobre os estudantes das
varias escolas da Universidade de Lisboa,
apanhando uma fatia de quase 10% dos
alunos (3327). Quase metade (46,7%), voz
maioritária, sente que ficou menos sau-
dável depois de ir para a faculdade. Pela
primeira vez, há dados concretos sobre a
população universitária sobre temas como

alimentação, álcool e drogas. Uma das con-
clusões mais preocupantes é que a inci-
dência do consumo problemático de álcool

e de canábis é superior ao que estava cal-
culado em inquéritos anteriores.

O estudo surge no âmbito do projecto
ComSUMOS Académicos, que junta des-
de 2010 associações académicas, o Conse-
lho Nacional da Juventude, o Observató-
rio Permanente da Juventude do Institu-
to de Ciências Sociais (ICS) e o agora Serviço
de Intervenção nos Comportamentos Adi-
tivos e Dependências. Raul Melo, do SICAD,
fez os destaques sobre consumos depois

de o director do organismo, João Goulão,
sublinhar que esta era uma peça que fal-
tava no puzzle da prevenção.

Quase um em cada dez alunos revelou
ter estado pelo menos uma vez embria-
gado nos 30 dias anterior ao inquérito,
que decorreu no fim de 2012, e mais de
um terço (37%) teve uma ocasião em que
bebeu mais de cinco bebidas seguidas.
Pensava-se que o chamado "binge drinking"
só seria habitual em 18% dos jovens nes-
tas faixas etárias e poderá ser afinal o
dobro. Por outro lado, também um em
cada dez estudantes disse consumir caná-
bis mensalmente quando se apontava para
uma incidência de 3%. Há ainda outras
percepções novas: os jovens valorizam
como muito prejudiciais o consumo regu-
lar de tabaco, álcool e de "smart drugs"
mas desvalorizam os riscos de tomar medi-

cação sem receita médica, o consumo de

marijuana e a condução sob efeito de álcool.

Mais de um em dez (15%) considerou nada
ou pouco prejudicial pegar no carro depois
de beber três cervejas e um quarto consi-
dera inofensivo fumar canábis.

SURPRESAS O inquérito traça um retrato
dos estudantes, de hábitos de alimenta-
ção a percepção do bem-estar físico e emo-
cional. Para Vítor Sérgio Ferreira, inves-

tigador do ICS e co-autor, foi uma surpre-
sa perceber que apesar da maioria dos

jovens se considerarem saudáveis, uma
grande percentagem diz que a entrada na
faculdade tem um efeito negativo. Por
outro lado, destaca, não estavam à espe-
ra de um peso tão grande para alguns indi-
cadores de mal-estar psicológico. Nos três
meses anteriores ao estudo, três em cada

dez sentiram-se muitas vezes ansiosos e
em stress e um quarto admitiu dificulda-
des de concentração. Encontraram tam-
bém um número "substancial" de pessoas

que se sentem tristes, deprimidas e até
sós, com cerca de um em cada dez alunos
a reportarem este estado como frequen-
te, sobretudo os que participam menos
nas actividades académicas ou cívicas e
têm como principais hábitos a leitura ou
pintura. O mal estar emocional parece ser
mais comum nos alunos de artes e letras,
com mais de dois terços (70,7%) a respon-
derem que têm sintomas psicológicos nega-
tivos muitas vezes, percentagem que des-
ce para 35% nas restantes áreas.

O trabalho demonstra ainda que há con-
textos sociais que parecem ser determi-
nantes do estilo de vida Ferreira exem-
plifica que isso foi evidente em matéria de
hábitos alimentares, o que reforça a neces-
sidade de políticas sociais. Os estudantes
com atitude mais positiva sobre a alimen-

tação são os mais novos, os que vivem com
família ou que têm com pais com educa-

ção superior. Defende que isso revela uma
maior vulnerabilidade de alunos desloca-
dos ou de meios desfavorecidos. São estes,

por exemplo, que saltam mais refeições,
o que é uma noção que entende ser impor-
tante na hora de pensar políticas públicas
mesmo num contexto de crise. "Este ano
tivemos uma cantina que fechou em Lis-
boa por falta de verbas", lamenta Da mes-
ma forma, a constatação de que só 39,7%
dos alunos pratica alguma actividade físi-
ca leva a questionar se estarão em vigor

as medidas certas. Jovens com famílias
com empregos melhor remunerados ou

educação superior fazem mais desporto
e "actualmente com o cartão de estudan-
te só se pode praticar algumas modalida-
des no estádio universitário fora das horas
de ponta", alerta
Rute Borrego, coordenadora do estudo

da parte do Conselho Nacional da Juven-
tude, explicou ao i que o objectivo foi fazer

um primeiro inquérito piloto à população
universitária que permita identificar neces-
sidades de intervenção, mas também tes-
tar metodologia. Nesta primeira fase, o

trabalho centrou-se na Universidade de
Lisboa e teve o envolvimento pro bono de
uma equipa de oito investigadores. Para
o futuro, além de conseguir uma periodi-
cidade de inquéritos a cada quatro anos,
como nos inquéritos do ensino obrigató-
rio, o desafio é estender o projecto a todas

as cidades universitárias do país. Para a

responsável, são muitos os impactos que
se pode começar desde já a pensar. Do
lado das associações académicas, subli-
nhou, existe a vontade de fazer mais cam-
panhas de prevenção e até de trabalhar
na promoção de saúde junto de alunos
mais jovens. Por outro lado, nas faculda-
des, uma das ideias será aumentar, por
exemplo, espaços para estudantes que
querem levar refeições de casa, à seme-
lhança do que se faz em alguns locais de
trabalho. "Hoje os espaços que temos são

reduzidos", diz. Acima de tudo, sublinhou,
importam políticas intersectoriais. A visão
do CNJ é que não se pretende lançar uma
"caça às bruxas" dos hábitos do estudan-

tes, mas ter informação concreta para
intervir melhor. Na apresentação, repre-
sentantes das associações académicas
envolvidas no projecto ajudaram com
algum contexto. As situações são conhe-
cidas, mas existe também a percepção de

que a lei está cada vez menos apertada e

o consumo é incentivado: uma cerveja
custa 50 cêntimos e uma garrafa de água
um curo. Ainda assim, reiteraram o com-
promisso para promover hábitos saudá-
veis e mais actividade desportivo.

Leal da Costa, Secretário de Estado da
Saúde, sublinhou no final da apresenta-
ção do estudo que é preciso prevenir mais,
mostrando preocupação com indicadores



psicológico ou relações desprotegidas. Dis-

se também ser preciso perceber o que pesa
nos consumos menos saudáveis: se os desa-

fios académicos ou escolhas erradas. Emí-
dio Guerreiro, Secretário do Estado do
Desporto, considerou que há alguma con-
fusão nas percepções dos jovens: "comem
mal, bebem muito, fumam muito, não
fazem desporto mas têm uma saúde de
ferro", disse. Anunciou, contudo, que no
próximo ano haverá um plano nacional
de desporto dirigido a toda a população.

Estudantes criticam
incentivos ao consumo:

"uma cerveja custa 50
cêntimos e uma água

custa um curo"







ENSINO SUPERIOR ¦ ESTUDO REVELA QUE A MAIORIA USOU CANÁBIS ANTES DOS 19 ANOS



• JOÃOSARAMAGO

Quarenta

por cento dos es -
tudantes da Universidade
de Lisboa já consumiram

drogas. Destes, 11,3%
usou canábis nos últimos 30 dias.

São dados de uma investigação
ontem divulgada, segundo a qual
97% dos estudantes inquiridos di-
zemjáter experimentado bebidas

alcoólicas. Destes, 72,6% confir-
maram o consumo regular de ál-
coolno último mês.

'Consumos e Estilo de Vida dos

Estudantes do Ensino Superior'
revela ainda que a maioria dos que

já usaram drogas ou álcool fize-
ram-no pela primeira vez na ju-

ventude ou na adolescência. Para o

secretário de Estado Adjunto do

ministro da Saúde, Leal da Costa, o

estudo "deve servir de reflexão",
tendo em conta que
5,4% dos universitá-
rios revelam que o

consumo de álcool
resultou na prática de

relações sexuais des-

protegidas. Face aesta

realidade, o Gover-
nante apelou ao uso

do preservativo.
"Os baixos custos

associados aos consumo de álcool

e o elevado número de festas onde

as drogas são facilmente disponi-
bilizadas" são duas das explica-

ções avançadas pela presidente da

Associação de Estudantes da Fa-
culdade de Medicina, Maria Gui-
lhermina Pereira, para os dados

constantes no traba-
¦¦í^m lho da Universidade

de Lisboa.

Numa observação
final do estudo em

que 61% dos estu-
dantes disseram ser

saudáveis, o secretá-
rio de Estado da Ju-
ventude e do Despor-
to, Emídio Guerreiro,

concluiu: "Os estudantes dor-
mem mal, comem mal, fumam,
consomem drogas, mas, no fi-
nal, têm uma saúde de ferro." ¦

73 por cento
dos jovens
consumiram
álcool no
último mês



áá DISCURSO DIRETO

JOÃO GOULÃO Especialista
em dependências

"Necessária

intervenção
nestes alunos"



Apelo a uso de preservativo
¦ O secretário de Estado Adjunto
do ministro da Saúde, Fernando
Leal da Costa, lançou ontem um
apelo aos estudantes para o uso
de preservativo, recordando da-
dos que revelam que 60% dos
homens e 20% das mulheres têm
parceiros ocasionais. "Não saiam

sem um preservativo no bolso ou
na carteira. Se acontece aos ou-
tros, os outros podemos ser nós"
referiu. "Os preservativos são

confortáveis, penso eu que até
podem ser divertidos e são fáceis
de manusear", referiu Leal da
Costa. «J.S.

¦ Canábis.
Quase 34%
dos inquiridos
afirmaram
consumir ca-
nábis nas fes-
tas académi-
cas que de-
correm de
norte a sul.

A maioria dos inquiridos no es-
tudo da Universidade de Lisboa
revela que dorme pouco. Para

35%, o repouso noturno dura
sete horas, 24% dormem 6 horas
e 8,4% ficam na cama 5 horas.

Cerca de 12% dos estudantes
de licenciatura ou mestrado da
Universidade de Lisboa sentem-
se com frequência deprimidos ou
sozinhos. E 16% sofrem de dores
de cabeça.

• 0 inquérito revela que 60%
dos alunos não praticam despor-
to. 0 resultado leva o secretário

de Estado da Juventude e Despor-

to, Emídio Guerreiro, a defender a

adoção de um programa nacional.

0 valor residual de estudantes

que jogam a dinheiro (desceu) é

para Leal da Costa resultado das

dificuldades económicas, pelo

que cabe aos sociólogos analisar

se é "mais um impacto da crise".
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40% dos alunos
do Superior já
experimentaram
drogas



40% dos alunos do Superior
já experimentaram drogas
Canábis lidera consumos, seguida
pelas smart drugs, anfetaminas e
cocaína • Inquérito foi feito aos
alunos da Universidade de Lisboa

Leonor Paiva Watson
leonorpaiva@jn.pt

40% dos estudantes do Su-

perior já experimentaram
drogas, sendo a canábis a

mais comum. A maioria fa-
lo na sua casa ou na de

amigos, lugar preferido
também para a cocaína e
os alucinogénicos.

A canábis lidera esta
estatística da Uni-
versidade de Lis-
boa (UL) -também

com 40% dos alunos a admi-
tir que a consome -, mas os

consumos ilícitos não se fi-
cam por aqui. Seguem-se as

smart drugs, consumidas por
5,4% de estudantes, as anfe-
taminas/metanfetaminas
(3,3%), a cocaína (2,6%), o

LSD (1,6%) e outras. Na es-

magadora maioria dos casos,
a experiência começou na
adolescência.

Dos estudantes que conso-
mem canábis, 77,6% come-

çou a fazê-lo entre os 15 e os

19 anos. O mesmo para os

consumidores de alucinogé-
nicos, ou seja, 53,5% dos con-
sumidores de LSD, por

exemplo, também começou
a consumir entre os 15 e os 19

anos. Com a cocaína, é exata-
mente a mesma coisa, isto é,
dos que consomem, 52,2%
começou na adolescência.

O local de eleição para os

consumos também é outro
denominador comum. Todas

as drogas são consumidas
preferencialmente na casa
do utilizador ou na de ami-

gos. Seguem-se as saídas às

noite e, no caso das anfetami-
nas/metanfetaminas, as fes-
tas trance ou raves.

A maioria dos que admite
consumir estas substâncias

fá-10, em 27,5% dos casos,
para se sentir bem; e em
23,4% para relaxar. Ainda
10% admite que quer sentir-
se alterado, outros 10% que
pretende esquecer os proble-
mas e 8,5% que visa sentir
uma dimensão espiritual.

Dos consumidores, 5,1%
admite, no entanto, já ter
tido problemas na escola ou
no trabalho por causa destes

consumos. Consumos estes

que originaram ainda a 3%
dos utilizadores problemas

com os amigos e a 2,6% pro-
blemas com a família.

Não é ainda de desprezar -

neste estudo sobre os consu-
mos e estilos de vida - o papel
do álcool nos estudantes do

Superior. Dos que conso-
mem, 36, 2% admite que o
fez pela primeira vez antes
dos 15 anos.

Quando se pergunta sobre

o recente consumo de bebi-
das alcoólicas (nos últimos
30 dias) percebe-se que a

maioria, 72%, consumiu.
Destes, 47,8% preferiu a cer-

veja e 42,8% o vinho. Desta-

que-se ainda que 37% dos es-
tudantes assumem ter bebi-
do cinco ou mais copos (se é

mulher) ou seis ou mais co-

pos (se é homem) numa
mesma ocasião. E 9,4% em-
briagou-se, pelo menos, uma
vez, nos últimos 30 dias. •
36,2% DOS QUE
BEBEM ÁLCOOL
FIZERAM-NO
PELA PRIMEIRA
VEZ ANTES
DOS 15 ANOS



33%
não dormem oito
horas por noite
Apenas um terço dos estu-
dantes dorme oito horas
diárias. 33,2% dormem seis

ou menos horas por noite,
durante a semana.

Prática do desporto vai
aumentando
Quase 40% dos estudantes

tem uma atividade física,

desportiva ou radical. Mas

60% ainda não.

Inquérito feito aos
alunos de Lisboa
A amostra é constituída por
3327 inquéritos - feitos
online - aos estudantes da

Universidade de Lisboa

(UL). 0 estudo é resultado

de uma parceria entre a UL,

o Conselho Nacional da

Juventude e o Serviço de

Intervenção nos

Comportamentos Aditivos

e nas Dependências.

"NEM TODOS
AQUELES QUE

QUERIAM ACE-
DER AO SUPERIOR
-E MUITOS ATÉ O

MERECERIAM -
CONSEGUIRAM".

Leal da Costa

Sec.de Estado da Saúde



Estudo será alargado a outras universidades do país
O RESULTADO do inquérito
feito aos alunos da Universi-
dade de Lisboa (UL), sobre os

seus consumos e estilos de

vida, foi ontem apresentado
na UL com a promessa de que
este estudo alargar-se-á ao
restante país.

No evento, que teve lugar
na Reitora da UL, estiveram

presentes o reitor daquela
instituição, Cruz Serra; o pre-
sidente do SICAD, João Gou-

lão; o secretário de Estado da

Saúde, Leal da Costa, entre
outras personalidades.

João Goulão começou por
dizer que "este estudo era

algo que faltava" e que agora
"é preciso dar continuidade
ao trabalho e alargá-lo a ou-
tras academias".

Mais centrado nos resulta-
dos, Leal da Costa começou
por dizer que "nem todos

aqueles que queriam aceder

ao Superior - e muitos até o

mereceriam - conseguiram",
sendo que "os que consegui-
ram serão os líderes de ama-
nhã, devendo ser ensinados
a pensar e não a repetir com-

portamentos nocivos".
Leal da Costa afirmou "me-

recer séria reflexão" o facto
de uma grande maioria dos

estudantes ter admitido que
a sua vida ficou menos saudá-

vel(s3,7%) após a entrada na

faculdade. "Será só por causa
do stress da Universidade, ou
também porque algumas das

escolhas não são as melho-
res?", questionou.

O secretário de Estado lem-
brou, ainda, que há propen-
são para a atividade sexual de
risco após acentuada inges-
tão de álcool e pediu aos alu-
nos que não ponham a vida
em perigo por causa de um
momento.
LEONOR PAI VA WATSON



Na Universidade de Lisboa 12% dos alunos 
sentem-se sozinhos e deprimidos 
Cerca de 12% dos alunos de licenciatura ou mestrado integrado da 

Universidade de Lisboa no ano letivo de 2012-2013 sente-se 

frequentemente deprimido ou sozinho, segundo dados sobre consumos e 

estilos de vida no ensino superior. 

O Estudo Consumos e Estilos de Vida no Ensino Superior, hoje 

apresentado e realizado em conjunto pelo Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), Observatório 

Permanente da Juventude do Instituto de Ciência Sociais da Universidade 

de Lisboa e Conselho Nacional da Juventude, procurou aferir os hábitos 

na prática de desporto, alimentação, lazer, ingestão de bebidas alcoólicas 

e consumo de substâncias psicoativas, inquirindo através da Internet mais 

de três mil alunos. 

Vítor Ferreira, investigador do ICS e coordenador do estudo, disse à Lusa 

que o objetivo do trabalho, que se pela primeira vez, teve como ponto de 

partida um facto pouco considerado em outros estudos, que é o de que 

«a vida universitária não se resume à sala de aula e que há uma série de 

eventos com efeitos na vida dos estudantes». 
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 Estudantes de Ciências têm 
hábitos mais saudáveis do que os 
de Letras 

 

 

Estudantes de ciências têm hábitos mais saudáveis. 
Diferenças sociais pesam na prática desportiva e 
alimentação 

Têm uma alimentação mais saudável, maior preocupação com 
o peso, fazem mais desporto e são menos ansiosos. Num 
estudo inédito sobre consumos e estilos de vida no ensino 
superior, divulgado ontem em Lisboa, um grupo destacava-se 
por ter hábitos saudáveis, que também dominam mais nas 
mulheres do que nos homens. O inquérito incidiu sobre os 
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estudantes das varias escolas da Universidade de Lisboa, 
apanhando uma fatia de quase 10% dos alunos (3327). Quase 
metade (46,7%), voz maioritária, sente que ficou menos 
saudável depois de ir para a faculdade. Pela primeira vez, há 
dados concretos sobre a população universitária sobre temas 
como alimentação, álcool e drogas. Uma das conclusões mais 
preocupantes é que a incidência do consumo problemático de 
álcool e de canábis é superior ao que estava calculado em 
inquéritos anteriores. 

O estudo surge no âmbito do projecto ComSUMOS 
Académicos, que junta desde 2010 associações académicas, o 
Conselho Nacional da Juventude, o Observatório Permanente 
da Juventude do Instituto de Ciências Sociais (ICS) e o agora 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
Dependências. Raul Melo, do SICAD, fez os destaques sobre 
consumos depois de o director do organismo, João Goulão, 
sublinhar que esta era uma peça que faltava no puzzle da 
prevenção. 

Quase um em cada dez alunos revelou ter estado pelo menos 
uma vez embriagado nos 30 dias anterior ao inquérito, que 
decorreu no fim de 2012, e mais de um terço (37%) teve uma 
ocasião em que bebeu mais de cinco bebidas seguidas. 
Pensava-se que o chamado "binge drinking" só seria habitual 
em 18% dos jovens nestas faixas etárias e poderá ser afinal o 
dobro. Por outro lado, também um em cada dez estudantes 
disse consumir canábis mensalmente quando se apontava para 
uma incidência de 3%. Há ainda outras percepções novas: os 
jovens valorizam como muito prejudiciais o consumo regular de 
tabaco, álcool e de "smart drugs" mas desvalorizam os riscos 
de tomar medicação sem receita médica, o consumo de 
marijuana e a condução sob efeito de álcool. Mais de um em 
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dez (15%) considerou nada ou pouco prejudicial pegar no carro 
depois de beber três cervejas e um quarto considera inofensivo 
fumar canábis. 

SURPRESAS O inquérito traça um retrato dos estudantes, de 
hábitos de alimentação a percepção do bem-estar físico e 
emocional. Para Vítor Sérgio Ferreira, investigador do ICS e co-
autor, foi uma surpresa perceber que apesar da maioria dos 
jovens se considerarem saudáveis, uma grande percentagem 
diz que a entrada na faculdade tem um efeito negativo. Por 
outro lado, destaca, não estavam à espera de um peso tão 
grande para alguns indicadores de mal-estar psicológico. Nos 
três meses anteriores ao estudo, três em cada dez sentiram-se 
muitas vezes ansiosos e em stress e um quarto admitiu 
dificuldades de concentração. Encontraram também um 
número "substancial" de pessoas que se sentem tristes, 
deprimidas e até sós, com cerca de um em cada dez alunos a 
reportarem este estado como frequente, sobretudo os que 
participam menos nas actividades académicas ou cívicas e têm 
como principais hábitos a leitura ou pintura. O mal estar 
emocional parece ser mais comum nos alunos de artes e letras, 
com mais de dois terços (70,7%) a responderem que têm 
sintomas psicológicos negativos muitas vezes, percentagem 
que desce para 35% nas restantes áreas. 

O trabalho demonstra ainda que há contextos sociais que 
parecem ser determinantes do estilo de vida. Ferreira 
exemplifica que isso foi evidente em matéria de hábitos 
alimentares, o que reforça a necessidade de políticas sociais. 
Os estudantes com atitude mais positiva sobre a alimentação 
são os mais novos, os que vivem com família ou que têm com 
pais com educação superior. Defende que isso revela uma 
maior vulnerabilidade de alunos deslocados ou de meios 
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desfavorecidos. São estes, por exemplo, que saltam mais 
refeições, o que é uma noção que entende ser importante na 
hora de pensar políticas públicas mesmo num contexto de 
crise. "Este ano tivemos uma cantina que fechou em Lisboa por 
falta de verbas", lamenta. Da mesma forma, a constatação de 
que só 39,7% dos alunos pratica alguma actividade física leva 
a questionar se estarão em vigor as medidas certas. Jovens 
com famílias com empregos melhor remunerados ou educação 
superior fazem mais desporto e "actualmente com o cartão de 
estudante só se pode praticar algumas modalidades no estádio 
universitário fora das horas de ponta", alerta. 

Rute Borrego, coordenadora do estudo da parte do Conselho 
Nacional da Juventude, explicou ao i que o objectivo foi fazer 
um primeiro inquérito piloto à população universitária, que 
permita identificar necessidades de intervenção, mas também 
testar metodologia. Nesta primeira fase, o trabalho centrou-se 
na Universidade de Lisboa e teve o envolvimento pro bono de 
uma equipa de oito investigadores. Para o futuro, além de 
conseguir uma periodicidade de inquéritos a cada quatro anos, 
como nos inquéritos do ensino obrigatório, o desafio é estender 
o projecto a todas as cidades universitárias do país. Para a 
responsável, são muitos os impactos que se pode começar 
desde já a pensar. Do lado das associações académicas, 
sublinhou, existe a vontade de fazer mais campanhas de 
prevenção e até de trabalhar na promoção de saúde junto de 
alunos mais jovens. Por outro lado, nas faculdades, uma das 
ideias será aumentar, por exemplo, espaços para estudantes 
que querem levar refeições de casa, à semelhança do que se 
faz em alguns locais de trabalho. "Hoje os espaços que temos 
são reduzidos", diz. Acima de tudo, sublinhou, importam 
políticas intersectoriais. A visão do CNJ é que não se pretende 
lançar uma "caça às bruxas" dos hábitos do estudantes, mas 
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ter informação concreta para intervir melhor. Na apresentação, 
representantes das associações académicas envolvidas no 
projecto ajudaram com algum contexto. As situações são 
conhecidas, mas existe também a percepção de que a lei está 
cada vez menos apertada e o consumo é incentivado: uma 
cerveja custa 50 cêntimos e uma garrafa de água um euro. 
Ainda assim, reiteraram o compromisso para promover hábitos 
saudáveis e mais actividade desportivo. 

Leal da Costa, Secretário de Estado da Saúde, sublinhou no 
final da apresentação do estudo que é preciso prevenir mais, 
mostrando preocupação com indicadores psicológico ou 
relações desprotegidas. Disse também ser preciso perceber o 
que pesa nos consumos menos saudáveis: se os desafios 
académicos ou escolhas erradas. Emídio Guerreiro, Secretário 
do Estado do Desporto, considerou que há alguma confusão 
nas percepções dos jovens: "comem mal, bebem muito, fumam 
muito, não fazem desporto mas têm uma saúde de ferro", 
disse. Anunciou, contudo, que no próximo ano haverá um plano 
nacional de desporto dirigido a toda a população. 
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Consumos e estilos de Vida dos Estudantes 
do Ensino Superior da UL  
 

 

Intervenção do SEAMS na 
apresentação de estudo sobre 
comportamentos de estudantes 
do ensino superior, dia 24, em 
Lisboa.  

Intervenção do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS), Fernando Leal da Costa, 
na apresentação do Estudo "Consumos e estilos de Vida dos Estudantes 
do Ensino Superior da UL", dia 24 de setembro de 2013, no Salão Nobre 
da Reitoria da Universidade de Lisboa. 
 
O estudo foi realizado pelo Conselho Nacional da Juventude em parceria 
com o Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa (UL) e o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). O trabalho  
pretendeu retratar os estilos de vida no Ensino Superior em áreas como a 
saúde e bem-estar, práticas desportivas e de lazer, alimentação, entre 
outras, tendo integrado a participação de alunos de cursos de Licenciatura 
e de Mestrado Integrado da Universidade de Lisboa. 

 

A minha presença nesta apresentação de um estudo sobre 
comportamentos de estudantes do ensino superior é mais um sinal da 
preocupação do Ministério da Saúde para com a Saúde dos mais jovens. 
Nem todos aqueles que gostariam de ser alunos do ensino superior, e 
seguramente o mereceriam, a ele conseguem chegar. Estes estudantes, 
altamente selecionados, são aqueles que serão o futuro do País, são o 
grupo de pessoas de onde sairão os próximos líderes e que devem, pela 
responsabilidade que à aprendizagem devemos ligar, ser um dos extratos 
populacionais mais informados e mais críticos. A sua crítica é importante e 
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oportuna e compete às universidades e institutos ensiná-los a pensar, 
criticar e atuar, mudar para melhor.  
Por isso, porque os nossos estudantes devem ser agentes de mudança e 
não apenas repetentes de comportamentos que tradicionalmente 
tendemos a atribuir à juventude, estudos como este devem ser motivo de 
reflexão para os profissionais de saúde e da educação, para os estudiosos 
da sociologia, para os decisores políticos e, acima de tudo, para os 
próprios estudantes. A mudança que pedimos aos outros deve começar 
em nós. 
Não vou repetir os dados do estudo que acaba de ser apresentado mas 
não posso deixar de repetir algumas mensagens que me impressionaram. 
Em primeiro lugar, a maioria dos inquiridos considera que a sua saúde é 
boa ou excelente, mas que a sua maneira de viver, o que chamamos 
"estilo de vida", se tornou menos saudável. Bom, temos então de perceber 
porquê. Será apenas o clássico problema da auto-perceção? Este dado 
até é curioso quando a tradição nacional é acharmos sempre que estamos 
pior do que estamos, com resultados consistentes de má saúde auto-
percebida na população em geral, embora muito mais idosa do que a do 
universo agora inquirido. Será apenas porque o processo de estudo e 
aprendizagem universitária é mais exigente e geradora de stress? Será 
porque as Escolas propiciam uma degradação do bem-estar? Ou será que 
as escolhas comportamentais não são as mais indicadas? 
O estudo agora divulgado aflora riscos psiquiátricos que devemos 
acompanhar, com especial destaque para as populações migrantes. 
A maioria dos respondentes entende que tem uma alimentação saudável, 
o que mereceria melhor caracterização. A maioria diz que não dorme oito 
horas ou mais, nos dias de semana, e não pratica atividade física. É 
importante referir que os índices de atividade física são maiores nos 
estudantes mais velhos, o que não nos impede de considerar que o País 
precisa de resolver algum défice estrutural no desporto escolar 
universitário. Nada mau. A maioria não joga a dinheiro, provavelmente 
porque também não o terá em excesso. Quem sabe, na prevenção do 
jogo a dinheiro, possamos encontrar aqui mais um impacto positivo da 
crise que aos sociólogos competirá estudar. 
Ora, é nos consumos de substâncias que encontramos os maiores 
desvios aos comportamentos que sabemos ser saudáveis. Quarenta por 
cento da população fuma ou já fumou cannabis e 25% de toda a 
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população inquirida ainda acredita que fumar canabinóides não é 
prejudicial. 
E, neste capítulo dos mitos sobre a saúde, 15% consideram que beber 
três cervejas não constitui risco para a condução. Tanto mais preocupante 
quanto os dados ainda refletem um excesso de consumo esporádico 
elevado, ou binge drinking, (37%) e quase 10% de embriaguez auto 
reportada nos últimos 30 dias. E notem que a maioria reconhece que o 
álcool em excesso é pernicioso, tal como o tabaco cujo consumo nos mais 
novos não tende a diminuir e é superior à prevalência nacional total, com 
mais de 30% de fumadores nos últimos 30 dias aos 18 anos. 
Será interessante comparar os dados com outros estudos em curso em 
Portugal, nomeadamente no âmbito do SICAD e verificar o contexto 
internacional, por exemplo com os dados do European School Survey 
Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) 2011. Do que vi, sendo que 
estamos a falar de amostras diferentes, estes resultados não parecem ser 
muito díspares. 
Se é verdade que o amadurecimento de vivências nos leva a abandonar 
consumos nocivos, veja-se o exemplo do abandono tabágico nos mais 
velhos, não é menos verdade que o início precoce de uso de tabaco, 
álcool e drogas é um problema que tem de ser sistematicamente 
abordado com ações persistentes e frequentes de informação, por um 
lado, identificação e tratamento de dependentes, por outro, e, claro está, 
uma ação policial concertada para eliminação dos pontos de entrada e 
distribuição de drogas ilícitas. E se estas drogas são ilícitas, é porque o 
seu nível de perigosidade continua a recomendar a sua proibição, sendo 
que a comparação com o tabaco e álcool, ainda que pertinente, é 
cientificamente incorreta pelos tipos de consequências, relação de efeito 
com a dose e grau de indução de dependência. 
Não quer isto dizer que não consideremos os comportamentos aditivos 
como um todo e que o combate ao tabaco e ao álcool, até pela sua 
generalização e prevalência, seja menos importante que aquilo que 
queremos fazer para diminuir a prevalência de consumos de drogas 
ilícitas, de medicamentos ou de outras adições. 
Neste contexto, porque a atividade sexual faz parte do que há de mais 
saudável na vida, mas está associada a riscos para a saúde, é necessário 
pronunciar algumas palavras sobre ela.  
Os tempos de hoje têm riscos que não existiam há 30 anos, data em que 
me formei. Tínhamos o risco da sífilis e, mais frequentemente da 
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gonorreia. Moíam mas, geralmente, não matavam depois do advento dos 
antibióticos. Hoje, temos uma panóplia de doenças potencialmente graves 
e mortais, sexualmente transmissíveis, com origem viral. Destas, muitas 
vezes coexistindo no mesmo doente, têm particular destaque a hepatite C 
e a infeção por VIH, muitas vezes resultando em sida. Se é certo que 
estamos na presença de patologias, em particular a hepatite C, já com 
tratamento e até cura, a verdade é que a infeção com VIH ainda é 
potencialmente mortal e geradora de uma qualidade vida diminuída. 
Reparem que nem falei dos custos económicos, para toda a sociedade, do 
tratamento. Falei e falarei sempre de perda de qualidade de vida e do 
medo de transmissão a quem nos é querido, em particular aos nossos 
descendentes.  
A sida, como outras infeções de transmissão sexual, previne-se pelo uso 
de preservativos. Atualmente são baratos, o Ministério da Saúde até os 
distribui gratuitamente, são confortáveis, podem ser divertidos, não 
exigem uma qualificação especial para saber usá-los e nada justifica que 
os jovens não os usem. 
Os estudos sobre a frequência de uso de preservativos na população 
universitária portuguesa, maioritariamente solteira, deixam-me alguma 
tranquilidade, face à taxa de utilização na primeira relação. Contudo, no 
que diz respeito ao uso continuado, só cerca de 33% dos inquiridos em 
2010 afirmavam ter usado sistematicamente preservativo nos últimos 12 
meses. Motivo de reflexão para este Ministério é o facto de menos de 60% 
dos inquiridos, com história de relações sexuais prévias, dizer que obteve 
informação sobre contraceção através de profissionais de saúde.  
De tudo isto,  em abono da verdade, deve referir-se que a larga maioria 
dos inquiridos (92%) afirmou não ter tido relacionamento sexual com 
parceiro fora do relacionamento amoroso em curso. Todavia, quase 60% 
dos homens e pouco mais de 20% das mulheres afirmaram ter parceiros 
sexuais ocasionais. 
Correndo o risco de amanhã estar a ser alvo de brincadeiras, a que não 
irei ligar muito, deixo-vos uma recomendação do Ministério da Saúde: 

• Não saiam sem um preservativo no bolso ou na carteira. Não deixem 
que um momento de paixão tenha de ser pago, a vida inteira, com 
sofrimento desnecessário ou evitável. Acreditem que se acontece 
aos outros, é porque os outros podemos ser nós. 
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Mas os estudantes universitários portugueses sabem isto. Eu diria mesmo 
que sabem quase tudo. Noventa e nove por cento dos estudantes 
inquiridos, em 2010, conheciam o risco de transmissão de VIH numa 
relação sexual sem preservativo. Como vimos, sabem bem o que o 
tabaco, o álcool e as drogas lhes podem fazer. Então, o que devemos 
fazer para diminuir consumos e comportamentos de risco? 
Em primeiro lugar manter a tónica na informação correta, sem 
preconceitos, desmontando a má informação que infelizmente pulula em 
meios como a internet. No caso dos riscos da Cannabis e das drogas 
ainda por ilegalizar, matéria em que Portugal está na frente da UE, há 
trabalho informativo a fazer. 
Em segundo lugar, estudar. Foi o que estes investigadores fizeram. 
Estudar a distribuição dos fenómenos, as motivações, as root causes e 
tentar alterá-las. Não é matéria de um só Ministério, associação ou 
organização não-governamental. 
Em terceiro lugar, compreender. Ir mais além de onde o estudo e a 
investigação nos levarem. Ouvir os jovens e perceber o que lhes falta, o 
que lhes devemos dar. Ouvir, observar e torná-los nossos parceiros. 
Abraçar forças como a dos "ComSumos Académicos" e trabalhar com 
elas. 
Em quarto lugar, falar com , não “para”, os jovens. Já devem estar fartos 
de me ouvir os jovens da sala. “Eh pá o velho não se cala”. Pois bem. 
Este “velho” que agora se vai calar, sem antes agradecer a vossa 
paciência e o trabalho apresentado, ainda é só de “meia-idade”. E, na 
minha “meia-idade”, olho para o meu futuro de “velho”, a que não tenho 
pressa de chegar, com a certeza de que vou depender dos jovens de hoje.  
Desejo que os próximos homens da “meia-idade”, os que aqui me 
substituírem na minha velhice, encontrem uma população jovem mais 
saudável e mais determinada a envelhecer com saúde. E que continuem a 
ter vontade de falar e quem os possa ouvir com a atenção que me 
dispensaram. 
Muito Obrigado. 
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Haxixe e marijuana não 'assustam' um 
quarto dos estudantes do ensino 
superior  

 Autor: António Henriques   

 Segundo 3327 estudantes da Universidade de Lisboa, que 
participaram num estudo sobre estilos de vida no ensino 
superior, fumar haxixe ou marijuana é pouco ou nada 
prejudicial, desde que esse consumo seja regrado, segundo 
adianta o Público. O tabaco e o álcool ‘assustam’ mais os alunos 
inquiridos. Outro dado a reter é a elevada percentagem de 
estudantes que assumiram ter consumido canábis pelo menos 
uma vez: 40 por cento. E sete em cada 10 estudantes revelaram 
que tinham bebido álcool nos 30 dias anteriores. 

Os autores do estudo ‘Consumos e Estilos de Vida no Ensino 
Superior’ auscultaram 3327 alunos da Universidade de Lisboa, 
que manifestaram a sua opinião sobre o consumo de haxixe, 
marijuana, álcool ou tabaco. 

As conclusões deste trabalho, divulgadas pelo jornal Público, na 
edição de hoje, indicam que um quarto dos estudantes 
considera que o consumo regrado de marijuana e de haxixe é 
pouco ou nada prejudicial. 

Também o consumo de medicamentos sem prescrição médica 
não preocupa 17,1 por cento dos estudantes inquiridos. Por 
outro lado, 15,2 por cento entende que três cervejas não são 
suficientes para impedir a condução. 
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Mas, em contraponto, fumar cigarros de forma regular e 
consumir bebidas alcoólicas todos os dias são apontados como 
preocupante para 83 por cento dos estudantes que participaram 
no estudo. 

Os alunos 3327 estudantes da Universidade de Lisboa que 
participaram nesta pesquisa apontam o efeito de relaxamento, 
combate à inibição e abstração dos problemas como razões para 
o consumo de todas estas substâncias. 

“Há na cultura juvenil alguns mitos que é necessário contrariar 
com perseverança”, defendeu, em declarações ao jornal Público, 
João Goulão, presidente do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

João Goulão entende que as campanhas de prevenção “são 
comprovadamente pouco eficazes”, sendo que é necessário 
“promover discussão entre os jovens”. 

Outro dado a reter deste estudo é a elevada percentagem de 
estudantes que assumiram ter consumido canábis pelo menos 
uma vez: 40 por cento. 

O estudo foi realizado entre os dias 27 de novembro e 16 de 
dezembro de 2012, em resultado de uma parceria entre o 
Conselho Nacional da Juventude e o Observatório Permanente 
do Instituto de Ciências Sociais e o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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40% dos jovens portugueses já consumiu cannabis.  

Quarta, 25 Setembro 2013 | Visto - 214  

 

  

Mais de 25% dos estudantes inquiridos no estudo Consumos e Estilos de Vida no 

Ensino Superior consideram “pouco” ou “nada prejudicial” fumar marijuana ou 

haxixe de vez em quando, revela o “Público”. 

O documento foi elaborado a partir de 3327 inquéritos a estudantes do primeiro 

ciclo e mestrados integrados da Universidade de Lisboa, entre 27 de Novembro e 16 

de Dezembro de 2012.  

Ainda segundo o estudo, 17,1 por cento não veem muito prejuízo no facto de se 

tomar medicamentos sem receita médica e 15,2 por cento admitem que conduzir 

depois de beber três cervejas é “pouco” ou “nada prejudicial”. 

“Há na cultura juvenil alguns mitos que é necessário contrariar com perseverança”, 

comentou ao “Público” João Goulão, presidente do Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (Sicad) e um dos presentes na sessão 

de apresentação do estudo, esta quarta-feira, na Universidade de Lisboa. 
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