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




