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Saber beber é... saber viver! 

 

Resumo 

Este programa de educação para a saúde tem por objectivo consciencializar os jovens 

entre os 12 e os 18 anos, para as consequências que advêm do consumo nocivo de 

álcool e de outros comportamentos de risco associados, bem como implementar uma 

estratégia de educação para a saúde. 

O programa pretende, além de fazer uma detecção precoce daqueles comportamentos, 

evitar que eles venham a acontecer. 

O delineamento do programa centrou-se numa avaliação da situação no terreno e num 

documento – Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 2009-

2012 - e no Plano Nacional de Saúde 2004-2010 (metas prioritárias para “uma 

juventude à procura de um futuro saudável “ – dos 10 aos 24 anos). 

Contou, também, com outras campanhas já realizadas pela Dianova, Câmara Municipal 

de , Associação Conversas de Rua e da Associação para o Estudo do Fígado. 

A metodologia foi a criação de um slogan, de um logótipo, de um folheto, de uma pasta 

porta documentos, um vídeo e de acções de sensibilização. 
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Introdução 

“ A adolescência é como um segundo nascimento que se cumprirá progressivamente. 

Há que abandonar pouco a pouco, a protecção familiar, como um dia se abandonou a 

placenta protectora. Abandonar a infância, fazer desaparecer em nós a criança, é uma 

mutação. Dá, por momentos, a impressão de se morrer”. 

                                                                                       Françoise Dolto, 1991 

“ A adolescência não é um fenómeno universal. É uma invenção social que resultou das 

transformações da Revolução Industrial. Do prolongamento da escolaridade obrigatória, 

resultou uma faixa etária intermédia a que se convencionou chamar Adolescência” 

(Marques, 2006). 

Durante este período há modificações a vários níveis. Tanto a nível do corpo, do  

desenvolvimento intelectual (estágio das operações formais, Piaget - desenvolvimento 

do raciocínio hipotético-dedutivo e capacidade de abstracção) psicossexual (estádio 

genital, Freud – novas pulsões sexuais genitais dirigidas a pessoas exteriores à família) 

e psicossocial-moratória -Erickson - período de procura e experimentação). 

Assim, o processo de desenvolvimento cognitivo está ligado à construção da autonomia 

(auto-imagem, independência e intimidade) e identidade (sexual, moral e vocacional) 

(Fonseca, 2005). 

Chegamos, paulatinamente, ao conceito de adolescência que é “ um processo dinâmico 

que medeia a infância e a idade adulta. Inicia-se com a puberdade e termina com a 
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aquisição da identidade, da autonomia, bem como da elaboração de projectos de vida e 

de integração na sociedade. É importante referir que é vivenciada em determinado 

contexto cultural (Leal e col, s/ data). 

É na faixa etária a que o nosso programa se destina, nomeadamente entre os 13 e os 16 

anos, que se verifica uma agudização dos conflitos com os pais e máxima identificação 

com o grupo de pares. 

Assim, o “constructo cultural risco” (Douglas, 1990) constitui-se, cada vez mais como 

objecto das campanhas de promoção da saúde (Rice & Atkin, 1989). 

Como causa de certos comportamentos de risco adoptados pelos jovens, 

designadamente o consumo nocivo de álcool (padrão de consumo que provoca danos à 

saúde física e mental, mas não satisfaz os critérios de dependência), mencionamos a 

vulnerabilidade genética, a pressão grupal, a falta de atenção e de controlo dos pais, as 

famílias desestruturadas e, em certa medida, a moda. Sabemos, pois, que o 

comportamento do indivíduo está sujeito a influências externas, daí que seja “limitada” 

a responsabilidade para tomar decisões comportamentais em relação ao estilo de vida 

adoptado. (Pais Ribeiro, 1994).  

Estamos também a referir-nos ao binge drinking, que é um consumo esporádico 

excessivo, que excede 5 a 6 bebidas no Homem e 4 a 5 bebidas na Mulher, num só 

momento, com a probabilidade de daí advirem consequências adversas. 

Entre estas, a curto prazo, destacamos a condução de risco, a que é realizada em 

condições tais que põe em risco a vida ou causa incapacidade permanente do próprio e 

de terceiros (Carvalho e col, 2009). 
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Salientamos, também, o comportamento sexual de risco (sem o uso de preservativo), 

pondo em perigo a vida e a saúde das pessoas, nomeadamente contraindo o HIV. 

Os comportamentos aditivos que são despoletados pelo consumo nocivo de álcool, 

poderão conduzir à toxicodependência que é, segundo a OMS, um estado de intoxicação 

crónica do organismo que prejudica o indivíduo e a sociedade e que é produzido pela 

administração de uma Droga (natural ou sintética) e se caracteriza por um desejo ou 

necessidade incoercível de continuar. 

Entre as consequências a longo prazo, sublinhamos os comportamentos anti-sociais por 

alterações graves da personalidade, depressões, estado de agitação psicomotora grave, 

estados psicóticos agudos, lesões irreversíveis a nível cognitivo, na memória e na 

atenção e cirroses hepáticas (Franco, Dianova, 2009). 

A situação do consumo nocivo de álcool por parte dos jovens, foi avaliado no terreno e 

sinalizado ao Instituto de Apoio à Criança. 

Por outro lado, o Plano Nacional para a Redução dos Problemas ligados ao Álcool 

2009/2012, refere vários dados estatísticos. Aumentou de 30 para 40%, entre 2001 e 

2007, a proporção de jovens que iniciou o consumo de bebidas alcoólicas entre os 15 e 

os 17 anos. Em 2007, 11,2% dos jovens entre os 15 e os 19 anos diz ter-se embriagado 

no último mês e 0,5% fê-lo 10 vezes ou mais. Em 2008, 34,6% dos jovens entre os 15 e 

os 19 anos embriagou-se e 1,2% fê-lo 10 vezes ou mais. Ainda em 2008, 48,3% dos 

jovens dos 15 aos 24 anos consumiu 4 a 6 ou mais bebidas numa só ocasião, pelo menos 

uma vez. 
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Segundo o Inquérito Nacional em Meio Escolar (Feijão, 2008, IDT, IP), entre 2001 e 

2006 houve um aumento relevante dos que consumiram nos últimos 30 dias. No 3º 

Ciclo, de 25 para 32% e no secundário de 45 para 58%. 

De acordo com o Inquérito HBSC (Health Behaviour in School aged Children  

2002-2006) (Matos e tal. 2001 e Matos e tal 2006 – OMS), entre os alunos do 6º, 8º e 

10º anos de escolaridade, os jovens que já experimentaram, bem como os consumidores 

regulares e abusivos de álcool, apresentam um perfil de afastamento em relação à 

família, à escola e ao convívio com pares em meio escolar. Também demonstram maior 

frequência em envolvimento com experimentação e consumo de tabaco e substâncias 

ilícitas e envolvimento em lutas e situações de violência. 

Grupo Alvo 

O nosso grupo alvo é constituído por jovens entre os 12 e os 18 anos, frequentadores 

dos bares e discotecas da Av. 24 de Julho, Docas, Bairro Alto e Expo 98 e os alunos do 

3º Ciclo e Secundário das Escolas da cidade de Lisboa. 

Objectivos geral e específicos 

O objectivo geral que o nosso programa pretende atingir é consciencializar os jovens 

entre os 12 e os 18 anos, que praticam o consumo nocivo de álcool para as 

consequências que daí advêm. 

Como objectivos específicos considerámos os seguintes: 

- Reduzir o número de acidentes rodoviários associados ao consumo nocivo de álcool 

por parte dos jovens entre os 12 e os 18 anos; 
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- Reduzir o número de jovens que têm comportamentos sexuais de risco na sequência de 

consumo nocivo de álcool; 

- Reduzir o número de jovens que consomem drogas na sequência do consumo nocivo 

de álcool. 

Metodologia do Programa 

No seio do conceito de promoção de saúde, desenham-se intervenções que têm como 

alvo factores comportamentais de risco, associados a comportamentos patogénicos dos 

indivíduos. Estas intervenções têm dois níveis básicos de actuação. Por um lado, 

informar as pessoas sobre os meios de redução dos riscos comportamentais e, por outro, 

promover mudanças sociais e ambientais na comunidade que facilitem essas mesmas 

mudanças (Kolbe, 1986). 

A metodologia por nós escolhida para o programa foi a criação de um slogan que teve 

em conta as características da fase de desenvolvimento em causa (Saber beber é... saber 

viver!) e de um logótipo, apelando, de certa forma, ao sentido de humor, eficaz junto 

dos jovens. 

Por outro lado, pensámos numa pasta porta-documentos, de design vanguardista, a ser 

distribuída nas discotecas e bares, a quem consumir dois cocktails não alcoólicos e, nas 

Escolas, aos alunos participantes nas acções de sensibilização que também foram 

previstas. Isto é,” facilitar as tomadas de decisão baseadas na informação, quer a nível 

individual, quer a nível comunitário “( Tones, 1988). 

Estas acções de sensibilização foram também pensadas para pais, professores, auxiliares 

de acção educativa, barmen e seguranças das discotecas e bares. 
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Elaborámos, também, um folheto, com o logótipo, o slogan, receitas de cocktails não 

alcoólicos, causas e consequências do consumo nocivo de álcool. 

Foi realizado igualmente um vídeo, que se destina a passar nas discotecas, bares, na TV 

e na acção de sensibilização para jovens.  

Nas primeiras, sê-lo-á durante a vigência da campanha, que terá início no Dia Mundial 

de Juventude – dia 28 de Março.  

Nas discotecas e bares, será feito contra o pagamento (aos donos), de uma entrada, por 

dia, de 4ª a domingo, importância que foi contemplada no orçamento. 

O vídeo, embora algumas imagens apelem ao medo, termina com imagens optimistas e 

com uma mensagem:  

- “ Um sorriso significa muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o 

oferece. Dura apenas um segundo, mas a sua recordação, por vezes, nunca se apaga”. 

                                                                                            Autor desconhecido 

Avaliação 

Projectamos avaliar o programa da seguinte forma:  

-.Estatísticas do IDT 2011/2012 

- Estatísticas da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 2011/2012 

- Estatísticas da Coordenação Nacional para a Infecção HIV/SIDA 2011/2012 

- Nº de cocktails não alcoólicos consumidos no período 2011/2012 nas discotecas e 

bares das zonas mencionadas 
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- Nº de sinalizações às CPCJ’ s – Norte, Centro, Oriental e Ocidental em 2011/2012 

- Nº de ocorrências de jovens alcoolizados atendidas pela PSP em 2011/2012 

- Análise qualitativa e quantitativa das respostas às dinâmicas de grupo “ Chapéu das 

alternativas” (pais, professores, auxiliares de acção educativa, barmen e seguranças) 

- Análise qualitativa da “ Luta de palavras” (jovens) 

- Questionários aos jovens, pais, professores, auxiliares de acção educativa 2011/2012 

 

 

Conclusão 

Num período da vida em que uma nova relação com o corpo, com a família e com os 

pares se desenha, o risco emerge como uma afirmação, uma separação da “placenta 

protectora ”. 

É, portanto, vital, reduzir os riscos e educar para a saúde.  

Segundo a OMS (1969), educação para a saúde é “ uma acção exercida sobre os 

indivíduos, no sentido de modificar os seus comportamentos, a fim de adquirirem e 

conservarem hábitos de saúde saudáveis, aprenderem a utilizar judiciosamente os 

serviços de saúde que têm à sua disposição e estarem capacitados para tomar, individual 

ou colectivamente, as decisões que implicam a melhoria do seu estado de saúde e o 

saneamento do meio em que vivem “. 

Da articulação entre vários modelos teóricos, pode concluir-se que o comportamento 

específico de um indivíduo e a sua intenção de o realizar, resultam de uma combinação 
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de atitudes, de onde derivam as crenças de saúde (Kirscht, 1974, Wardle & Steptoe, 

1991; Steptoe & Wardle, 1992; Steptoe et al, 1997). 

Sobretudo quando há influências externas, as mudanças são de grande complexidade. 

Não basta informar acerca dos malefícios de determinados tipos de comportamento para 

que se verifique uma verdadeira mudança (Pais Ribeiro, 1994). 

Consideramos, pois, que a nossa metodologia foi adequada, quer o logótipo – 

imaginativo e non-sense - quer o slogan – educativo e não proibitivo - As acções de 

sensibilização procuraram aliar ao aspecto informativo, a mobilização das pessoas, 

através de metodologias activas – as dinâmicas de grupo. 

A acção a desenvolver nas discotecas, dado os fortes interesses comerciais em jogo,  

poderá  ser algo difícil, embora tenhamos contemplado essa dificuldade através do 

orçamento – o pagamento do equivalente a uma entrada, para a passagem do vídeo, duas 

vezes por noite, ao longo ao período da campanha. 

O vídeo precisa de ser melhorado, com algumas frases pertinentes que o tornem mais 

apelativo e dentro das possibilidades de raciocínio da faixa etária a que se destina, que 

já são consideráveis.   

Dizemos nós, parafraseando Saint Exupéry, no “Principezinho”, é necessário cativar.  

Esperamos que os jovens interiorizem a mensagem que “ saber beber é... saber viver!”, 

e que promovam uma verdadeira peer education, sendo os actores da própria mudança 

O consumo de álcool entre os jovens começa a ser um problema de saúde pública que é 

preciso encarar de frente, com rigor e isenção, “apetrechando-os” de  factores 

protectores que possam fazer face a esta moda e à cultura juvenil do risco. 
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