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● Um quarto dos jovens brasilei-
ros diz já ter dirigido alcoolizado,
segundo o estudo da Unifesp. O
índice é muito maior entre os ho-
mens (34,9%) do que entre as
mulheres (3,8%). No entanto, um
quarto das entrevistadas diz já
ter sido passageiro de um carro
no qual o motorista havia bebido.
“As meninas acabam se subme-
tendo a uma situação de risco
mesmo sem dirigir”, diz a pesqui-
sadora Ilana Pinsky.

O número difere entre as re-
giões do País. O Centro-Oeste
tem o maior índice de jovens que

pegam o carro bêbados: 45%. No
Sudeste, o índice é um pouco me-
nor do que a média nacional:
19% contra 26%.

O estudante de Jornalismo Fre-
derico Maróstica, de 21 anos, diz
dirigir alcoolizado quando volta
de baladas. “Moro em Campinas
e lá o transporte é ruim, não tem
alternativa. Tenho medo de blitz,
mas dirijo devagar.”

O estudo revela ainda que me-
tade dos jovens entre 14 e 25
anos consome bebida alcoólica e
um terço dos que fazem uso do
álcool bebe de forma abusiva
pelo menos uma vez por sema-
na. A ingestão é considerada exa-
gerada pelos pesquisadores
quando a pessoa consome qua-
tro ou cinco doses em um perío-
do de duas horas. / F.C. e M.A.
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Embora a maconha seja a droga
ilícita mais consumida entre os
jovens de 14 a 25 anos, a cocaína
é o entorpecente preferido en-
tre as entrevistadas do sexo fe-
minino, segundo resultados da
pesquisa da Unifesp.

De acordo com o estudo, 2%
das mulheres consomem cocaí-
na, contra 1,4% que fuma maco-
nha. “Esse é um fenômeno raro
em outros países porque a ma-
conha é sempre a droga mais po-
pular. Pode-se imaginar que te-

nha a ver com a nossa questão
cultural da imagem, da estética.
A menina não vai usar a maco-
nha, porque dá ‘larica’ (fome exa-
gerada) e ela vai comer mais, e
a cocaína é um inibidor de apeti-
te. E a gente vai ter meninas jo-
vens, que ainda estão em desen-
volvimento, usando uma subs-
tância extremamente nociva”,
diz a pesquisadora Clarice San-
di Madruga.

Entre a população jovem em
geral, a prevalência do consu-
mo de maconha é de 4,8% e o de
cocaína, de 3,4%.

Para a estudante de Cinema
Caroline Gonzales, de 23 anos,
a maconha é uma droga popular
porque promove interação so-
cial entre os jovens. “Muita gen-
te fuma porque é moda e por-

que proporciona mais intera-
ção”, afirma.

Ela considera baixo o uso de
drogas mais pesadas entre os jo-
vens. “Acho que alguns amigos
meus usam cocaína. Eu mesma
não uso porque tenho medo de
gostar e acabar partindo para
outras drogas.”

No caso das demais drogas
pesquisadas pela Unifesp, os es-
timulantes foram os mais cita-
dos pelos jovens: 1,7% disse ter
usado o entorpecente pelo me-
nos uma vez no último ano.

Para os pesquisadores, o uso
de drogas, sobretudo as mais pe-
sadas, leva a outros comporta-
mentos de risco, como o sexo
desprotegido e o envolvimento
em brigas. De acordo com o es-
tudo, 6% já se envolveram em

discussões com agressões físi-
cas que terminaram em atendi-
mento médico.

Prevenção. Questionado so-
bre os resultados do estudo, o
Ministério da Saúde diz que
não comenta pesquisas, mas
ressaltou que desenvolve, em
conjunto com o Ministério da
Educação, o Programa Saúde
na Escola, que realiza ações de
promoção, prevenção e aten-
ção à saúde. Entre os temas
abordados com os jovens estão
saúde sexual e os riscos do uso
de álcool e outras drogas. Se-
gundo o ministério, partici-
pam do programa 4.861 municí-
pios, que reúnem cerca de 18,7
milhões de alunos em todo o
País. /F.C e M.A

Três auxiliares de técnicos de
enfermagem foram demitidos
ontem do Hospital Geral de Pe-
dreira, na zona sul da cidade de
São Paulo, após o jornal Agora
São Paulo revelar que uma mu-
lher de 87 anos foi atendida no
chão da unidade na última quin-
ta-feira.

A demissão foi confirmadape-
la Secretaria da Saúde do Esta-
do, que diz ter aberto uma sindi-
cância para apurar o atendimen-
to à paciente. Outros funcioná-
rios do hospital podem ser de-
mitidos, caso seja comprovada
omissão ou negligência.

Os conselhos regionais de
Medicina e Enfermagem tam-
bém vão analisar o episódio pa-
ra tomar as providências cabí-
veis, segundo a secretaria. “A
pasta considera inadmissível

que pacientes sejam tratados
de forma desumana e fora dos
padrões estabelecidos para a as-
sistência hospitalar”, disse a se-
cretaria, em nota.

Caso. A paciente Rita Alexan-
dre da Silva, de 87 anos, esperou
atendimento por quatro horas
no hospital, de acordo com a re-
portagem. Ela foi levada pela fi-
lha à unidade com uma carta de
internação após passar por um
posto de saúde. Segundo a filha
de Rita, Maria das Dores Alexan-
dre, de 58 anos, a mãe apresenta-
va muitas dores abdominais.

Após a longa espera, enfer-
meiros a encaminharam a uma
sala sem camas e sem macas, on-
de a deitaram no chão. Ali, Rita
passou por um procedimento
de lavagem intestinal. A filha fo-
tografou o atendimento com o
celular e o classificou como “hu-
milhante”.

Ela levou a mãe para casa
após saber que os exames só fi-
cariam prontos à noite. No dia
seguinte, foi com Rita a outro
hospital da zona sul.

Mulheres de 14 a 25 anos consomem mais cocaína

Três são demitidos
após atender idosa
no chão de hospital
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1/3 dos jovens não
usa camisinha e
12% já abortaram
Pesquisa indica que 32% das brasileiras de até 20 anos engravidaram;
comportamento de risco delas preocupa especialistas da Unifesp

Um quarto diz
que já dirigiu sob
efeito do álcool

Sem proteção. ‘Na hora não tinha camisinha’, diz Túlio

Auxiliares de instituição
estadual da zona sul
de SP deitaram mulher
de 87 anos no piso para
fazer lavagem intestinal

● Pesquisa mostra que jovens fazem sexo desprotegido e abusam do álcool
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Consumo de drogas ilícitas 

Maconha

Cocaína

Estimulantes

Solventes

Alucinógenos

Crack

Consumo abusivo de álcool 
entre os jovens que bebem

14 aos 17 anos

18 aos 21 anos

22 aos 25 anos

Não usam camisinha nunca ou quase nunca

*Usou pelo menos uma vez no último ano

TOTAL: 

34,1%
MULHERES

38,2%
HOMENS

29,6%
Entre jovens de 14 a 25 anos*

1,1%

1,4%

1,4%

1,7%

3,4%

4,8%

43%

55%

61%

Depressão

Tem sintomas depressivos

Já pensou em se suicidar

Já tentou tirar a própria vida

21,2%

9,4%

5%

Atividade física e dieta

Não praticam atividade 
física regularmente

Não consome salada ou vegetais crus

Se considera acima do peso
79%

28%

19%

2% usam a droga e
1,4% fuma maconha;
para pesquisadora,
inibição de apetite é um
dos fatores de atração

Fabiana Cambricoli
Marina Azaredo

Um terço dos jovens de 14 a 25
anos nunca usa camisinha
em suas relações sexuais e
32% das mulheres até 20 anos
já engravidaram pelo menos
uma vez – e 12% delas passa-
ram por um aborto (espontâ-
neo ou provocado). Os dados
fazem parte do 2.º Levanta-
mento Nacional de Álcool e
Drogas, realizado por pesqui-
sadores da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp)
e divulgado ontem.

Com 1.742 entrevistados des-
sa faixa etária, a pesquisa inves-

tigou o comportamento dos jo-
vens brasileiros com relação ao
uso de álcool e drogas, vida se-
xual e cuidados com a saúde. O
estudante de Jornalismo Túlio
Rodrigues, de 19 anos, faz parte
dessa estatística. Em suas últi-
mas relações sexuais, não usou
o preservativo. “Na hora não ti-
nha e eu preferi não adiar, mas
estava sempre com meninas co-
nhecidas”, justifica.

Ele revelou que seu maior me-
do é de gravidez. “Como eram
meninas que eu conhecia, nem
pensei em doenças. A gente aca-
ba confiando. Tenho cinco ami-
gos que engravidaram meninas
e um deles acabou pedindo para

a menina fazer um aborto. Nes-
sa época, fiquei com mais medo
e comecei a usar camisinha,
mas agora dei uma relaxada”,
comenta ele.

Para os pesquisadores, as mu-
lheres são as mais afetadas pelo
comportamento sexual de ris-
co. Por desconhecimento ou
pressão do parceiro, o índice de

jovens do sexo feminino que
não usam preservativo é supe-
rior ao de homens – 38% delas,
ante 29% deles.

São elas também que correm
os riscos no caso de uma gravi-
dez precoce ou de um aborto.
“A gente sabe que o índice de
aborto natural nessa idade é bai-
xo. Então, no mínimo, 8% des-
sas meninas estão praticando
aborto e a gente sabe que, em
muitas vezes, vai ser feito numa
clínica clandestina, o que vai ex-
por essas jovens a riscos que po-
dem até levá-las à morte”, afir-
ma Clarice Sandi Madruga,
uma das pesquisadoras respon-
sáveis pelo estudo.

Sedentarismo. Outro dado
que surpreendeu os especialis-
tas foi o alto índice de jovens
brasileiros sedentários. A pes-
quisa mostra que 79% dos entre-
vistados não praticam ativida-
de física frequentemente e 57%
não fazem nem sequer exercí-
cios leves, como jogar futebol
ou andar de bicicleta eventual-
mente.

“Esses índices eu pensei que
ia encontrar na idade madura e
não entre jovens. A facilidade
de acesso ao videogame, ao
smartphone, é algo que contri-
bui para esse dado, mas tam-
bém a falta de espaços públicos
para a prática do esporte”, afir-
ma Ilana Pinsky, professora do

Departamento de Psiquiatria
da Unifesp e uma das realizado-
ras do estudo.

Mais uma vez, os números en-
tre a população feminina foram
piores. O índice de jovens mu-
lheres que não fazem exercícios
físicos regularmente chega a
86%, quase 15 pontos porcen-
tuais a mais do que o índice do
público masculino (71,7%).

“Não tenho dinheiro para pa-
gar uma academia. Para cami-
nhar ou correr na rua, tenho me-
do de ir sozinha”, afirma a estu-
dante de Artes Cênicas Beatriz
Avellar, de 18 anos, que não pra-
tica exercícios físicos regular-
mente.

Depressão e suicídio. Os pes-
quisadores também encontra-
ram índices altos de sintomas
depressivos entre os jovens en-
trevistados. Um quinto deles
(21%) tem indicadores de de-
pressão – o número chega a 28%
entre as entrevistadas do sexo
feminino. Quase 10% dos jo-
vens dizem que já pensaram em
se suicidar e 5% chegaram a ten-
tar tirar a própria vida.

Para os pesquisadores, o se-
dentarismo é um dos fatores de
risco para o desenvolvimento
da depressão. A doença, por sua
vez, é fator de risco para o maior
consumo de álcool e drogas
(mais informações nesta página).


