
Jovens chegam
às urgências
intoxicados
com álcool

Consumo Especialista de
fende quenãoháálcool leve
nemduro É todo igual e só
sedeviabeberaos 18 Jovens
dizemque nova lei é inútil

ReportagemNoite de quinta em Santos Lisboa centenas dejovens enxameiam as ruas Cerveja muita shots muitos mas também garrafas
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de litro trazidas de casa ou do super com misturas de bebidas brancas com refrigerantes o piquenique Muita boa disposição mas também paradoxalmente
muitas opiniões sóbrias até moralistas a nova lei é uma estupidez não serve de nada os mais novos não devem beber e os pais não têm mão nosfilhos

Se calhar comomãe
não dava tantaliberdade
FERNANDA CÂNCIO

Meianoite emeia frio de rachar Pedro Dio
go emais dois amigosestãonoLargo deSan
tos Lisboa à voltade umbanco de pedra
comduasgarrafas de sangria Éoque secha
ma no jargão da noite o piquenique Pu
xamprontamenteaidentificaçãoquandoa
repórter doDN entoação típica de agente
policial a exige Riem se com a partida
Não tinhaproblemanenhum somos todos
maiores

Senão fossem e fosse o DNaautoridade
haveria talvezumproblemacientífico legal
para resolver esta sangria é da famíliada
cerveja e do vinho e portanto admissível
paramenoresentre 16 e 18 ou inclui bebi
das espirituosas brancas o que de acordo
comanovaleiaproibiriaamenores Sóaná
lises laboratoriais podemtirar a teimaMas
Pedro de 19 anos que não conhecia a alte
raçãolegislativa acha a fraca Se querami
nha opinião osmais novos não deviam be
ber Sódeviaserpermitidovenderapessoas
apartir dos 18 Mas não há fiscalização ne
nhuma nas discotecas Sobe ao púlpito
Não sei o que se passa neste país os pais
não têmmãonos filhos miúdas de 14 anos
deminissaia afumar abeber vai tudo
Umpoucomais à frente osbaresMarre

taseTampinhas este últimoanunciando se
como omais pequeno domundo derra
mammuitasdezenasdejovens no passeio
Umgrupo de rapazes passa Estás aver as

promoçõesdebebidasaqui caralho Cerve
ja a 50 cêntimos e umabebidavale duas É
noite académica as dos miúdosmaisno

vos são as de sexta e sábado Masháporaqui
muita caradequemparece ter 14 enempor
isso atrásdobalcão se afere adata de nasci

mento Diana 21 anos pequenina rosto la
vado foi comprar um shot de tequila ehoje
como sempre ninguémlhe perguntouna
da Sorri Sei quepa
reço 15 ou 16 mas
não nunca me pe
demo BI

Pedro 23 anos a
beberde umagarra
fa de litroque trouxe
de casa com whisky
e cola encolhe os
ombros Honesta
mente não acho
que seja possível dis
tinguir uma pessoa
de 16 de umade 19 e como tem razão con
corda a equipa do DN farta de andar a
abordar caras de criança com 20 anos Eos
bares querem é dinheiro É tão simples co
mo isso Claro quenão vãopedir o BI e cla
ro que a nova lei é estúpida porque entre
cerveja e shotsa única coisa quemuda é o
tempo que leva a ficar bêbado

Ehá semprequem selhepediremoBI ou
CC dêa volta Como Paulo 18anosqueco

meçouasair aos 14 UsavaumBI falso Mu
dávamos adata no computador e andáva
moscomaquilo comose fosse uma fotocó

pia dizíamosAhomeupainãomedeixasair
comodocumentocommedoqueeuperca
Na roda deamigos que faz tempo copo de
cervejanamão para ir para oUrban disco
teca estala a risota Háquemjánão segure
muitoodiscurso atrairo excesso Bebemos
porquê Porquegostamos Eporquepara ir
mosdançarefalarcomas raparigas temosde
beber Paulo porém não quer confusões

Não somos daque
les que se embebe
dammesmo acair A
juventude hoje em
dia Ri se Se o ál

cool é uma droga
Depende Pode ser
É Umamigocontra
ria Álcool é álcool
pá Paulo nãodesar
ma Acho que há
quemsó saia parabe
bere necessite disso

Outroda rodaconcorda Sim há quemsó
queira encamadar se Quê Apanharuma
camada umacardina explica Elávão eles
paraoUrban adireitoeatorto

Não não se apanhacomfacilidade quem
diga sim eu bebo parame embebedar É
sempre algo que os outros fazem Basica
mentepelo quevejo osdaminhaidade não
hápropriamente casualdrinking aquelacoi
sa românticados filmesde bebervinho à la

reirapelobemque sabe Quandoéparabeber
é paramatar diz Sebastião 16 anos Porquê
Achoque épara desinibireumbocadoa fuga

damonotonia Nosrapazes há tambémaque
le fatormasculino viril quembebemaiséo
maior E na manhã seguinte Eh pá meu
nemsabes quanto bebi ontem Podemos fa
zerasfigurasmais iníquas de sempre mas se
forporcausado álcoolestá tudobem Uma
espéciederito depassagemquecritica como
quemestá de fora Éumbocadojavardo um
bocadomauaspessoasdaminha idadeem
bebedarem se e fazerem figurasparvas Mas
ospais não conseguem fazernada também
nãovão fechá los emcasaavida toda não é
Bom se calharsefossemmeus filhos
Carolina 15 anos vaimais longe Sai des

deos 14 e nunca lhepediram identificação
Se calhar é por serrapariga e sairsó comra
parigas Achamal Mas se pedissemtam
bémachavamalporquenãoentrava nem
bebia nãoé Diverte secom aprópriacon
tradição Jávimuitagentemuitobêbada até
desmaiada Até certo ponto o álcooléuma
droga masé diferente porque adrogades
trói nos ao nível docérebro eo álcool pode
destruir noso fígado Adependência éque
acaba por ser amesma Bebedeira só con
fessa uma Não foimuito grave sóme ria
muito Não sei como aconteceu Ospais
deixam na sairaté porvolta das quatro da
manhã Àsvezesvão buscá la outras vezes
vai para casacomospaisdos amigos outras
de táxi Elestêmmuita confiança emmim
porque sabemquenãomeembebedo Ex
ceto quando seembebeda claro Ri se Se
calhar comomãenão iadar tantaliberdade

comoosmeuspaismedão

NOVA LEGISLAÇÃO

Cerveja a partir dos
16 anos e shots dos 18

Osmenores de 18 anos passama
estar proibidosdeadquirirbebidas
espirituosas as chamadas bebidas
brancas mas os que temmaisde 16
continuamapoder comprarvinho e
cerveja As alterações constamdo di
plomaaprovado peloConselho de
Ministros nodia21 que contudo dei
xoucair a intenção devedaracompra
de todo o tipode álcool amenores de

18O Governo proibiu também a

venda destasbebidas entre ameianoite e asoito damanhã forados esta
belecimentosde restauração barese
discotecas Comestas alterações as
lojasde conveniênciae as bombasde
gasolina ficam assimproibidasde
venderálcool durante anoite
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Adolescentes
chegam
às urgências
intoxicados
Registo Não há dados nacionais mas
em três hospitais do Norte as conclu
sões contradizem se emFamalicão
o número de casos desceu emVila
Nova deGaia e emPenafiel aumentou

Acada cinco dias umadolescente foi admiti
do com intoxicação alcoólica aguda IAA no
CentroHospitalarTâmegae Sousa Penafiel
entre 2006 e 2009 Foram 242 admissões nas

urgências correspondendo a234 adolescen
tes amédia de idade é de 17 anos quase 10
de recidivas e oito internamentos Foi o pior
resultado em termos quantitativos dos três
registos de urgênciaa que o DN teve acesso
revelando um aumento no período estudado

NoCentroHospitalardoMédioAve Fama
licão entrejaneiro de 2008 e dezembro de
2011 contabilizaram se63 casos dois repeti
dos Amédia de idade porém foimais baixa
15 7 anos mesmo se contrariamente ao es
perado se observou uma tendência decres
cente no númerodecasosde IAAporano Ao
invés do aumento preocupante no número
deepisódios anotado na urgênciapediátrica
do CentroHospitalar deVilaNovadeGaia que
dejaneiro de 2007 a dezembro de 2009 rece
beu 60 casos comduas recidivas com alta
percentagemde internamentos 42 em 60 e
umamédia de idade aindamais baixaque em
Famalicão 15 anos Compredomínio das ra
parigas nas idadesmais precoces e corres
pondendo sobretudo à ingestão de bebidas
de alta graduação 73 2 dos casos emque
a bebida foi identificada sempre num qua
dro de intoxicaçãovoluntária Predomínio
das chamadas bebidas brancas ou espirituo
sas é aliás coincidente nos trêshospitais co
mo a associação entre IAA de grupo e a ida
de inferior a 18 anos e o facto de amaioria dos
episódiosocorrer à noite e ao fimde semana
aspetos referidos no paperpublicadoem2012
pela equipadaUnidade deMedicinadoAdo
lescente do Serviço de Pediatria do Centro
HospitalarVila Nova deGaia Espinho
Definida como presença de um oumais

dos seguintes sintomas ou sinais hálito etíli
co disartria incapacidade de articular corre
tamente as palavras verborreia discurso
torrencial e desconexo ataxia descoordena
ção demovimentos e coma em contexto de
consumo alcoólico agudo a IAA é no paper
dita cada vezmais frequente em adolescen
tes apontando se umaumento preocupan
te no número de episódios e amanifesta es
tranheza por não ter sido possível iden
tificar um estudo de admissões por IAA em
Serviços deUrgênciaPediátrica emPortugal

ADireção Geral daSaúde admitiu ao DN
não existir ainda esse estudo Lacunaatribuí
da porÁlvaro Carvalho diretordo Programa
Nacional para a SaúdeMental verentrevista
à incompatibilidade dos sistemas informáti
cos doshospitais Mas se o conhecimento das
características dosadolescentes observados
por IAA é fundamental como diz a equipade
Gaia não há parao responsável dúvidadeque
mesmo sem IAAa ingestão deálcool antesdos
18 prejudicagravementeasaúde

3 PERGUNTAS A

Não há álcool
duro e leve

Faz sentidodiferenciar entre

cerveja vinho e bebidas bran
casno consumodos menores

A distinção entre bebidas fer
mentadas e destiladas entre ál
cool mau e bom há muito que
foi ultrapassada internacional
mente É bom que se perceba
que isto não temaver comques
tões ideológicasmas biológicas
e que não faz qualquer sentido
diferenciar entre 16e 18anosdo

ponto de vista biológico A ca
pacidade total de metaboliza
çãodo álcool etílico no fígado só
épossível a partirdos 18 21 anos
E no caso das raparigas ainda é
pior quantomaior o nível de es
trogéneosmais difícil ametabo
lização do álcool
Nãoé portanto precisoocorrer
intoxicação alcoólica agudapara
o consumo ser umperigo
São os casos extremos mas in
dependentemente desses há
consequências do ponto de
vista psíquico e físico indes
mentíveis do ponto de vista
científico O álcool também in
terfere nosmecanismos dema

turação cerebral e cognitiva e
está relacionado com riscos

acrescidos das funçõesmentais
ficarem afetadas Os consumos
ocasionais muito violentos o

chamado bingedrinking estão
referidos com casos de hepati
te alcoólica aguda que podem
degenerar em cirrose ou em
morte acurto prazo E o consu
moelevado nos jovens leva aou
tros acontecimentos de risco

sexo não protegido desacatos
acidentes de viação
Desde o GovernoGuterres que
se apresentamprojetos de lei
paraproibirvendaeconsumo
de álcool amenores e nada

Oque contrasta comproibição
das chamadas drogas
O álcool é uma substância psi
cotrópica que interfere no fun
cionamento psíquico e induz
dependência Éumadroga Mas
háa noçãode que bebernão faz
mal é um sinal de maturidade
virilidade Todos os estabeleci

mentos têm uma placa a dizer
que éproibida avendade álcool
a menores de 16 Que eu saiba
porém nãohá umúnicoproces
so instaurado pela ASAE por
venda a menores Aliás o pri
meiro Plano Alcoológico cria
dono tempo deGuterres foi de
sinvestido logo de seguida
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