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PRAIA, 07/04/08: As mudanças climáticas constituem uma
nova ameaça para a saúde pública a nível mundial, facto que
levou a Organização Mundial de Saúde - OMS, a instituir este
ano o lema: “Proteger a saúde dos efeitos das mudanças
climáticas”, para a celebração do 7 de Abril - Jornada
Mundial de Saúde, no sentido de chamar a atenção para a
necessidade de protegermos a nossa saúde dos efeitos nefastos
das mudanças climáticas.
Segundo a OMS, existem provas evidentes que mostram que as mudanças climáticas representam um
risco crescente para a segurança sanitária internacional.
Em Cabo Verde, a Jornada contou com o envolvimento de diferentes parceiros na realização de várias
actividades que tiveram lugar nas diferentes ilhas do arquipélago, nomeadamente: palestras, junto das
comunidades e estruturas de saúde, concursos nas escolas e através de estações de Rádio, programas
radiofónicos, mesa redonda, exposições, actividades de informação e sensibilizção, bem como a
elaboração de um “Kit” informativo que foi largamente distribuido.
De realçar a entrevista concedida à Televisão Nacional, pelo Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio
Mosso Ramos, durante a qual falou dos factores de risco ligados às mudanças climáticas, tendo na ocasião
apelado para o reforço da parceria.
Uma mesa redonda constituiu também uma oportunidade ímpar para o público presente se questionar
sobre a problemática das mudanças climáticas a nível mundial e em particular a nível dos países insulares,
como é o caso de Cabo Verde, e dos efeitos nefastos para a saúde das populações e no meio ambiente.
Referiu-se particularmente a um fenómeno que se regista todos os anos em Cabo Verde e que vem
aumentando progressivamente, que é a chamada “bruma seca” que tem vindo a agravar problemas de
saúde afectos ao aparelho respiratório, particularmente na Ilha do Sal, bem como alguns problemas da
pele.
Importa referir que o Instituto de Metereologia e Geofísica de Cabo Verde tem inacabado um documento
intitulado: “Estudos Sectoriais, Vulnerabilidade e Adaptação às Mudanças Climáticas em Cabo Verde”,
cuja atenção está centralizada na protecção do ambiente e em minimizar ou travar os efeitos das alterações
climáticas. Neste quadro, prevêm-se melhorias a nível do tratamento de água, na construção de mais
barragens, na plantação de espécies vegetais mais resistentes à sêca e na criação de áreas protegidas em
Serra Malagueta e Monte Gordo, que visam a preservação da biodiversidade da flora e da fauna, o
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desenvolvimento comunitário através do desenvolvimento de actividades geradoras de rendimento e
actividades de sensibilização nas escolas.
Inserido no quadro das actividades da Jornada Mundial de Saúde, teve lugar num dos hoteis da capital,
um atelier para Análise da Situação Epidemiológica e Operacional de Luta Contra o Paludismo em Cabo
Verde, cuja sessão de abertura foi presidida pelo Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio Ramos, na
presença da Directora Geral da Saúde, Dra. Jaqueline Pereira e do Representante da OMS, Dr. Alain
Christophe Brun.
Durante o encontro, o Ministro de Estado e da Saúde, manifestou o seu engajamento e o do Governo
caboverdeano na eliminação do paludismo até o horizonte 2020, e espera para o efeito, poder continuar a
merecer o apoio da Organização Mundial de Saúde.
Por outro lado e por esta ocasião, o Director Regional da OMS, Dr. Luís Sambo, dirigiu numa mensagem
a todos os países da Região africana dizendo que: “As alterações climáticas constituem um dos desafios
globais mais sérios dos nossos tempos, representando uma ameaça crescente para a segurança no
domínio da saúde e contribuindo significativamente para as pressões que se exercem sobre os sistemas
de saúde pública em todo o mundo.
Na mensagem que foi amplamente divulgada, o Dr. Sambo diz que “as alterações climáticas produzem
numerosos efeitos muito graves que põem em perigo a vida das pessoas de vários modos e há bases
científicas para se pensar que o padrão de distribuição das epidemias está a mudar em função das
alterações ambientais”.
Hipóteses científicas, disse, sugerem que as alterações climáticas contribuem para alterações da
distribuição geográfica das doenças transmitidas por vectores, como o paludismo, e as epidemias de
meningite meningocócica, a febre do Rift Valley e a cólera em áreas anteriormente não afectadas. Por
exemplo, a distribuição geográfica da meningite meningocócica parece estar a alastrar, da sua faixa
geográfica habitual, para a região da África austral, afirmou.
“As doenças transmitidas por meio da água e epidemias de diarreia aguda são recorrentes nas áreas
atingidas por inundações. As alterações climáticas contribuem em larga medida para as secas e
inundações que ocorrem frequentemente e que afectam muito seriamente a produção alimentar,
contribuindo assim para um agravamento do estado nutricional das populações de muitos países da
Região Africana”, disse.
O Director Regional falou também que a OMS está a preparar uma estratégia global e um plano de acção
para prestar apoio aos Estados-Membros, de modo a desenvolverem as suas capacidades de adaptação a
esta situação e formularem intervenções eficazes para atenuar o impacto das alterações climáticas.
A concluir, apelou a cada país, cada comunidade e cada pessoa, a dar o seu contributo, diariamente, para
atenuar o impacto das alterações climáticas. Todos nós, afirmou, precisamos saber e compreender bem
por que razões o clima está a mudar, assim como o que cada um de nós pode fazer, como parte de uma
acção colectiva, para proteger a nossa saúde das consequências das alterações climáticas.
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