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 Jovens, álcool e 

drogas 

 
 

nvestigação inédita realizada pelo IBGE traça uma verdadeira radiografia da 
juventude brasileira, especialmente dos jovens com 13 a 15 anos de idade, em 
média. E os seus resultados são deveras preocupantes para toda a sociedade. A 

Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar consultou 60.973 alunos da 9ª série do Ensino 
Fundamental em 1.453 escolas públicas e privadas de todas as capitais e do Distrito 
Federal. E conseguiu reunir boas informações sobre as condições de vida do estudante 
brasileiro.  
 A novidade é que esta 

é a primeira pesquisa 
da história do IBGE 
em que os próprios 
entrevistados 
responderam ao 
questionário nos 
computadores de 
mão. Daí a maior 
privacidade dos 
estudantes para 
responderem a 
questões sobre 
violência, uso de 
álcool e drogas e 
comportamento 
sexual. 

 Pois o estudo 
constatou uma triste realidade que paira sobre a nossa juventude, a de que a 
maioria dos estudantes das capitais brasileiras já experimentou bebida alcoólica. 
Mais de 70% dos entrevistados disseram já ter experimentado bebida, 24% 
fumaram cigarro e 9% já usaram drogas alguma vez na vida.  
 
Ora, tendo em vista a idade dos estudantes, a conclusão a que se chega é que 
nossos jovens estão bebendo, se drogando e fazendo sexo cada vez mais cedo. 
Outra constatação é a facilidade com que moças e rapazes que ainda nem 
chegaram à maioridade conseguem comprar bebidas, cigarros e drogas. As festas 
são os locais mais comuns para contato com a bebida (37%), seguidas de lojas 
(19%) e até da própria casa (13%).  
 
Também merece extrema atenção o fato de que 30,5% dos estudantes 
pesquisaram já tiveram relação sexual alguma vez, média que sobe para 43,7% 
quando se considera apenas o universo masculino. 
 
Ora, num momento em que o Ministério da Saúde, reconhecendo a verdadeira 
epidemia de crack que se instalou no país, lança uma campanha nacional de 
combate ao crack, os dados do IBGE pedem outras ações urgentes do Estado, 
contra o abuso do álcool ao uso de drogas e também à promiscuidade, em tempos 
de tantas doenças sexualmente transmissíveis. 
É claro que não cabe apenas ao Poder Público solucionar de vez esta questão que 
se apresenta à sociedade brasileira. A família também tem a obrigação de estar 
presente, a escola tem de estar atenta, a comunidade tem de estar preparada 
para melhor educar esta geração. Afinal, são eles os cidadãos do futuro.  
  

    

I Dica do 
dia: 

 

Filme: 

Diário de 
um 
Adolescente 
Título original: (The 
Basketball Diaries) 
Lançamento: 1995  
Direção: Scott Kalvert 
Atores: Leonardo 
DiCaprio, Lorraine 
Bracco,  
 

Sinopse 

Em Nova York, um 

jovem (Leonardo 

DiCaprio) é um 

promissor jogador de 

basquete, mas logo se 

afunda no submundo 

das drogas e, para 

manter o seu vício, ele 

rouba e se prostitui 

 

http://www.adorocinema.com/atores/leonardo-dicaprio
http://www.adorocinema.com/atores/leonardo-dicaprio
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  Receita Palmirinha:  

Macarrão com              

catchup!! 
               INGREDIENTES: 

                 1 Pacote de macarrão instantâneo 

                 Catchup à vontade 

                Queijo parmesão ralado também à vontade 

              MODO DE PREPARO: 

              Faça o macarrão e coloque catchup. Depois coloque o queijo. 

             OBS. Não coloque o tempero do macarrão instantâneo, senão não fica bom.                
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Efeitos Colaterais dos Esteróides 

Anabolizantes em Adolescentes 
 

Acne Severa 
A maioria dos adultos sofrem 
com acne durante ciclos de 
anabolizantes, agora calcule 
os efeitos em um adolescente 
que está na fase onde há a 
maior predisposição a ter 
acne em toda a sua vida. Os 
efeitos podem ser 
catastróficos para sua auto-
estima. 

Problemas no Fígado 
É extremamente comum usuários adolescentes escolherem os esteróides orais, 
devido à facilidade de ingestão e pelo receio de injetar algo para dentro do seu 
corpo. A maioria acha que isto é o melhor caminho, porém a maioria dos 
esteróides anabolizantes injetáveis não são processados pelo fígado, o que é 
melhor, pois entram em seu organismo muito mais rápido e que não acontecem 
com os orais, todos são processados pelo fígado o que traz um grande estresse 
para este órgão, podem ocorrer problemas como câncer do fígado e cirrose 
hepática. A droga Hemogenin, por exemplo, tem ligação comprovada 
cientificamente com o câncer do fígado. Tem medo de agulhas? Fique longe de 
anabolizantes. 

Diminuir ou parar completamente a produção de testosterona 
Para quem não sabe, a testosterona é o principal hormônio masculino e os 
esteróides anabolizantes são a forma sintética deste hormônio. Quando você 
começa um ciclo de esteróides anabolizantes o seu corpo para de produzir 
naturalmente a testosterona devido ao alto nível que já está entrando devido aos 
esteróides, quando você para de utilizar drogas o corpo não estará mais 
produzindo testosterona natural (pois o corpo não viu necessidade devido ao 
excesso), depois de um tempo ele vai perceber a falta e voltar a produzir 
naturalmente de forma extremamente lenta. O problema é quando o adolescente 
faz uso de esteróides, o seu corpo está em fase de crescimento e os níveis dos 
hormônios são muito instáveis, o que pode acarretar na diminuição drástica ou 
total de testosterona e não é só por um período de tempo, é para sempre. Caso 
isto aconteça, você terá problemas em manter o nível de testosterona, tendo que 
ser monitorado por exames o resto da vida. 

Parar o crescimento 
O uso de esteróides anabolizantes em adolescentes faz com que a hipófise feche 
e o seu crescimento (em altura) simplesmente pare. E isto não é uma 
possibilidade, são 110% de certeza. A partir do momento que você começar a usar 
esteróides anabolizantes você não crescerá nenhum centímetro. 
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Matéria Da Hora! 

Bulling na             

adolescência 

 

 

itchard Gale, o agressor do vídeo "Zangief Kid", diz ter apanhado 

primeiro. 

Adolescente declara em entrevista ser a real vítima da situação e 

não estar arrependido por ter provocado Casey Haynes 

No webhit "Zangief Kid", o que se vê é um garoto que estava quieto até 

ser provocado e agredido por outro. Após alguns socos, a vítima de bullying decide 

se defender e arremessa o agressor no chão.  

 

Mas, em entrevista ao jornal australiano "Today Tonight", Ritchard Gale, de 12 anos, 

o garoto que do dia para a noite se tornou o vilão da internet, declarou que o 

vídeo não mostra que a vítima é ele, e não Casey Haynes. "Ele me agrediu primeiro. 

Ele ficou dizendo 'vai pra aula' e me chamando de idiota, essas coisas. E eu não 

gostei".  

 

Segundo Gale, Casey inverteu os papeis para que todos os apoiem. "Isso é o que 

ele está tentando dizer para que todo mundo fique ao lado dele", falou, quando 

questionado sobre o outro garoto ser a vítima da história. "Eu fiquei bravo, então fui 

lá e bati nele". Em seguida, o repórter do "Today Tonight" perguntou se ele tem 

problemas com o sentimento de raiva, e Ritchard negou. 

 

O pai do garoto, Peter Gale, disse emocionado que esse comportamento não é 

típico do filho e que está preocupado com o fato de Ritchard ter se tornado vítima de 

comentários pejorativos na internet. 

 

Quando questionado sobre estar arrependido do que fez, Ritchard declarou que 

não. Mas olhou para o pai e mudou a resposta, afirmando que sim. Então, o repórter 

perguntou a ele por que não sente muito pelo que fez a Casey. "Porque ele me 

provocou primeiro", afirmou. O garoto disse também ter sido vítima de bullying no 

colégio por muito tempo e, por isso, pediu desculpas por "ficar de marcação" com 

Casey. "Eu não sabia que ele sofreu bullying durante toda a vida escolar". 
 

R 

 

http://colunistas.ig.com.br/obutecodanet/2011/03/21/emissora-de-tv-entrevista-casey-heynes-o-zangief-kid-que-ficou-famoso-por-reagir-a-bullying/
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Esportes Maneiros! 
Jovens se destacam em esportes radicais 

 

"Quero me dar muito bem nesse esporte", diz Formehl, de 15 anos” 

Modalidades como escalada, MotoCross e rafting permitem que adolescentes testem 

limites e aprimorem a responsabilidade. 

Motivo de terror para muitos pais, os esportes radicais, sempre procurados por jovens 

com gosto pela adrenalina, mostram-se boas alternativas para adolescentes. Este tipo 

de prática aprimora a forma física, desenvolve responsabilidade, disciplina, e, acima de 

tudo, dá a chance de competir de igual para igual – se não com ligeira vantagem – com 

adultos. 

“Quanto mais novo, menos preocupações eles têm, e acabam sendo bem mais 

ousados, além de muitas vezes terem, também, um preparo melhor”, explica Kinho, 

instrutor de escalada da academia Casa de Pedra, em São Paulo. Ele conta que entre 

10 e 15 anos seria a idade ideal para começar no alpinismo, mas que não há muita 

restrição de idade. “A partir do momento que começou a andar, já pode colocar para 

subir”, brinca. 

Outro esporte no qual é cada vez mais comum a presença de atletas adolescentes é o 

MotoCross. A Honda, uma das mais tradicionais na categoria, conta atualmente com 

dez pilotos que têm entre 13 e 16 anos em suas equipes. O piloto Thiago Formehl, de 

15 anos, é um destes. Ele já ganhou diversos campeonatos em Mato Grosso, seu 

estado natal, e teve seu primeiro contato com uma moto já aos sete anos de idade. 

“Todos meus amigos tinham motos, e meu pai também corria com MotoCross, por isso 

o interesse pelo esporte foi muito natural”, revela.  Para ser disputado em alto nível, 

muito treino é necessário, o que exige que Formehl abdique de alguns passatempos 

em prol de evoluir no esporte. “De manhã vou para a academia, à tarde treino e à noite 

estudo. Meus pais sempre colocaram a escola em primeiro lugar”, conta o piloto. 

 

 


