Organização
Mundial de Saúde

República de
Cabo Verde

COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 01 / Janeiro de 2009

Da esq. para dir.: Ministro Estado e da Saúde , na tribuna. Na mesa; a Presidente da
organização da Jornada, o Representante da OMS, o Min. Est. e da Saúde, o Rep. da
Presidente da Câmara Municipal e o Director do Hospital Baptista de Sousa

PRAIA, 04/02/09 : O
Ministro de Estado e da
Saúde, Dr. Basílio
Mosso Ramos, presidiu
a cerimônia de abertura
e participou ativamente
nas sessões de trabalho
da “Jornada sobre o
Alcoolismo, Saúde e
Cidadania”, organizada
pelo Ministério da
Saúde e o Hospital
Baptista de Sousa, e

que decorreu nos dias 4, 5 e 6 de Fevereiro, na `Academia de Música`, em São Vicente.
O Representante da Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, o Representante da OMS e o
Director do Hospital Baptista de Sousa, também deram o seu contributo durante os três dias de intenso
trabalho, juntamente com os restantes participantes, na procura de soluções que enveredem para a
reducção do consumo e do uso abusivo do álcool, cujas consequências são extremamente nefastas para
a saúde e os valores da sociedade.
Na sua intervenção na cerimónia de abertura, o Ministro de Estado e da Saúde disse que o uso abusivo
do álcool atinge praticamente hoje em dia as diferentes camadas da sociedade caboverdeana, entre
homens e mulheres, que a sociedade é extremamente permissiva a este hábito, tendo manifestado todo
o seu empenho como cidadão e como Ministro, na procura de soluções. “Da parte do governo e do
Ministério da Saúde podem crer que vamos exercer a nossa liderança, vamos procurar o apoio de
todos os sectores da sociedade caboverdeana para que juntos possamos mudar esta situação”,
afirmou o Dr. Basílio Ramos.
No decurso da sua alocução, retratou algumas situações, como por exemplo; bares que dispõem de
placas de proibição de frequência e venda de álcool a menores de 18 anos, que como disse, “’é só para
o inglês ver”, bares próximos de algumas escolas ou estabelecimentos de saúde, publicidades de
bebidas alcoólicas junto de estabelecimentos escolares, o incentivo ao consumo do álcool nas crianças
e adolescentes, tudo isso, acrescentou parece não incomodar ninguém na sociedade caboverdeana, ou
então incomoda a poucos; “É contra este estado de coisas, que segundo o meu ponto de vista
devemos lutar”, afirmou.
Para o Dr. Basílio Ramos a realização destas jornadas, que vem na sequência de uma série de acções
que já foram desenvolvidas, é um indicador seguro de que estamos a mudar, que algo está a mudar na
sociedade caboverdeana”.

A terminar, concluiu que é fundamental que legislemos sobre a
problemática do alcoolismo, que entrem nesta luta as associações
juvenis, as escolas, os municípios, as famílias, as empresas, os
sindicatos as universidades, de modo a que possamos criar um
ambiente propício à mudança de comportamento às gerações mais
novas.
Em Representação da Presidente da Câmara Municipal de São
Vicente falou o Dr. Augusto Neves (foto em baixo), que realçou
as proporções que o uso abusivo do álcool tem alcançado, tanto
As Chefias Militares participaram
nos países desenvolvidos como em desenvolvimento. Para este
responsável, o problema do alcoolismo transformou-se num dos fenómenos sociais mais generalizados das
últimas décadas. Atualmente vive-se num mundo conformista onde o principal valor é o lucro, acrescentou.
Os jovens têm à disposição uma vasta diversidade de bebidas alcoólicas a um preço acessível e a
publicidade também tem levado ao incremento do consumo tornando a situação ainda mais complexa,
acrescentou.
O contexto sociocultural caboverdeano, frisou, tem-se
caracterizado como sendo altamente permissivo e incentivador ao
consumo do álcool. Tendo em consideração a situação em que
determinados grupos se encontram expostos, nomeadamente os
portadores de doenças mentais, os alcoólicos, a Câmara
Municipal de São Vicente prevê no seu plano de atividades, entre
outras medidas, a criação de uma rede social de saúde e um
Rep. da Presidente da Câmara
espaço de atendimento, encaminhamento e prevenção de
Municipal, durante o seu discurso.
toxicodependentes e alcoólicos, afirmou.
Para o Dr. Augusto Neves este grupo alvo merece da sociedade, das instituições públicas e privadas e dos
decisores políticos uma atenção especial, tornando-se necessário o reforço de programas ou medidas
capazes de controlar ou minimizar fatores de risco que potencializam esses males, pois é necessário
assegurar com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à cidadania, à liberdade , à
dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária, através de um processo terapêuticoassistencial, cuja finalidade é a reabilitação social, familiar e a recuperação de valores.
Perante estas e outras situações, a OMS já lançou um apelo aos países africanos para que reduzam o uso
nocivo do álcool e propôs um plano de acção em dez pontos, nomeadamente: regulamentar a
disponibilidade, restringir a venda, regulamentar a comercialização, aumentar as taxas, promulgar ou
reforçar as leis contra a condução em estado de embriaguês, implementar e reforçar os sistemas de
informação e de vigilância relactivas ao álcool, intensificar a acção comunitária, reforçar a resposta do
sector da saúde, aumentar o engajamento politico e criar parcerias.
Dada à importância que a OMS confere à luta contra o alcoolismo, o Representante da OMS, Dr. Alain
Brun participou neste importante evento, acompanho do seu “staf”, DPC e HIP.
De realçar que os debates que se seguiram à apresentação dos diferentes temas permitiram constatar que os
participantes estão conscientes de que o consumo e o uso excessivo do álcool representam um importante
problema para a saúde pública em Cabo Verde, tendo em conta os factores socio-culturais, a
permissividade, o acesso fácil e as limitadas capacidades para o controle e a fiscalização. Além disso,
também se chamou a atenção para a utilização de bebidas alcoólicas de qualidade duvidosa que poderão
estar na origem de quadros patológicos cuja frequência vem aumentando nos hospitais (em S. Vicente e em

S. Antão por exemplo), relação esta que carece de estudos, apoiados por técnicas de laboratório ainda
inexistentes no país.
Alcoolismo e violência – as discussões à volta deste tema concluíram pela existência de uma relação
estreita entre o consumo excessivo do álcool e a violência doméstica em todas as classes sociais.
Alcoolismo e Segurança rodoviária – verificou-se a necessidade de se criarem mecanismos para a
imediata aplicação da Lei existente que proíbe a condução de veículos sob efeitos do álcool, isto é dotar as
forças policiais de equipamentos de dosagem do álcool no ar expirado assim como os hospitais de aparelhos
para a medição da alcoolemia.
Alcoolismo e trabalho – constatou-se que o uso do álcool está na origem de graves conflitos interpessoais e
está quase sempre ligado aos acidentes de trabalho e mortes.
Implicação sociocultural do alcoolismo - ficou demonstrado que o sucesso ou insucesso escolar
dependem de vários fatores, intra ou extra-escolares tais como motivação, fatores comportamentais e
socioeconômicos, e que as principais causas para a experimentação do álcool nos jovens e adolescentes está
na curiosidade, afirmação perante os colegas e nos eventos festivos.
Durante a sessão de encerramento foram apresentadas algumas recomendações cabendo a uma
comissão a redação formal de todas as que foram propostas.
Eis algumas recomendações avançadas:
1. Melhorar a abordagem dos doentes com alcoolismo em todas as estruturas de saúde
2. Elaborar programas de prevenção contra o alcoolismo dirigidos aos respectivos profissionais nas escolas
e nas estruturas de saúde
3. Criação de um Dia nacional de reflexão sobre o alcoolismo
4. Dotar os hospitais e a polícia (no prazo de seis meses) de condições técnicas para a aplicação da legisla
ção que proíbe a condução de veículos sob a influência do álcool
1. Regulamentar medidas conducentes ao aumento das taxas e preços das bebidas alcoólicas
2. Regulamentar o sistema de fiscalização dos processos de produção e distribuição de bebidas alcoólicas
3. Esclarecer a contribuição e a responsabilidade dos diferentes parceiros e partes interessadas
4. Encaminhar formalmente as recomendações ao Governo
5.
Divulgar os estudos referentes ao uso do álcool
O final dos trabalhos foi abrilhantado com uma peça teatral alusiva à temática: ´Alcoolismo, Saúde e
Cidadania´.
Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 62 14 00, (238) 2 62 14 06,
Fax: (238) 2 62 14 08, Email: mendoncaj@afro.who.int

