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realidade já era
conhecida, mas am
da não tinha sido
estudada até 2013,
quando Isabel de

Santiago, da Faculda-
de de Medicina da
Universidade de Lis-

(FMUL), junta-
com uma

equipa de especialistas e professores,
decidiu analisar o consumo de álcool
e drogas por crianças e jovens em São

Tomé e Príncipe. Os resultados do



estudo são alarmantes e fazem parte
de um artigo científico que será publi-
cado em Junho de 2020 na revista
Acta Médica Portuguesa.

Isabel de Santiago, a investigadora
principal do trabalho, nasceu em São

Tomé e Príncipe, vive em Portugal e

tem dupla nacionalidade, sendo espe-
cialista em comunicação em saúde

pública e investigadora e professora
convidada da FMUL.

"Os jovens perderam o futuro" - foi

com esta frase que o bispo de São

Tomé e Príncipe, Manuel António, em
conversa com Isabel de Santiago, a

No topo: alunos respondem a
questionários sobre consumo de
álcool e drogas; e intervenção
preventiva de comunicação em
saúde pública. Em baixo:
garrafões de álcool artesanal;
e os investigadores Rui Tato
Marinho, Isabel de Santiago,
Leonor Nicolau e Ruy Ribeiro

Garrafões de álcool
Durante alguns meses de observação
junto das comunidades de São Tomé
e Príncipe, a investigadora percebeu
que, em vez de água, as pessoas
transportavam garrafões inteiros de

álcool e de cada vez que bebiam era
o "equivalente" a "metade de uma
garrafa de litro e meio", explica Isa-
bel de Santiago.

Foi então que, em 2013, a investiga-
dora iniciou um inquérito-piloto no
distrito de Lembá (junto da comuni-
dade estudantil e não só), adaptando
o questionário à literacia e cultura do

povo. Mais tarde, durante o ano lec-
tivo de 2013/2014, iniciou um inqué-
rito nas ilhas de São Tomé e Príncipe
sobre o consumo de álcool e drogas
em meio escolar. Da equipa de inves-

tigação fizeram também parte Ruy
Ribeiro (coordenador de bioestatísti-
ca e biomatemática), Rui Tato Mari-
nho (director do serviço degastroen-
terologia do Centro Hospitalar de
Lisboa Norte e professor agregado na
FMUL), Leonor Bacelar Nicolau (espe-
cialista em economia da saúde da

FMUL) e José Pereira Miguel (especia-
lista em medicina preventiva).

"Verificámos que não havia estilos
de vida saudáveis, nem políticas de

educação e comunicação em saúde.
O Estado [de São Tomé e Príncipe]
não investe na prevenção das doen-

ças. Trata-se de um país que passou
a uma pobreza média recentemente,
mas que só investe nas doenças trans-

missíveis, designadamente a sida, e

menos nas doenças crónico-degene-
rativas ou as chamadas ' não trans-
missíveis'", revela Isabel de Santiago,
sublinhando, porém, que o álcool e

drogas são "neste momento a grande
epidemia em toda a África" .

O estudo nasce também com base
nos indicadores da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) que aponta São
Tomé e Príncipe (com cerca de 200
mil habitantes) como o segundo
maior consumidor de álcoois na Áfri-
ca lusófona a seguir a Angola, que tem
cerca de 29 milhões de habitantes,
revelando-se o "quão preocupante
este problema é".

"Copérnico do Álcool"
Tarande Manzila, representante da
OMS África em São Tomé e Príncipe,
deu por isso a Isabel de Santiago a
alcunha de "Copérnico do Álcool".

"Ninguém quer lidar com este proble-
ma de frente porque o homem
machista africano acha que beber
álcool é um sinónimo de virilidade",
explica a investigadora.



A prevalência do

consumo de álcool
e drogas em São
Tomé e Príncipe
é muito elevada na
população escolar
o que constitui uma
séria ameaça
à saúde pública
das crianças
Isabel de Santiago
Investigadora

A especialista assinala ainda que
não existiam estudos anteriores sobre

o consumo excessivo de álcool e dro-

gas e sobre o fenómeno bingedrinking
nos países africanos de língua oficial

portuguesa (PALOP). Até à data, havia

apenas um inquérito sobre doenças
crónicas (STEPS de 2008) e os vários
alertas da OMS África para esta pro-
blemática.

O objectivo passou por determinar
a frequência e distribuição do consu-
mo de álcool e drogas nos alunos são-

-tomenses e identificar as principais
características associadas a este con-
sumo. Mais tarde, através de metodo-

logias como o edutainment, a equipa

ensaiou intervenções preventivas de
saúde pública para as crianças e

jovens.
De acordo com Isabel Santiago, a

população escolar é "sem dúvida" a
mais vulnerável. "Já não vamos
mudar os hábitos das pessoas mais
velhas. Mas é possível, através da

intervenção, contribuir para que a

população escolar e as crianças pos-
sam desviar-se daquilo que são os
hábitos de casa", diz.

Foram realizados 2064 questioná-
rios, aplicados a 12% do total da popu-
lação escolar, que contava, à data,
com 16.924 alunos do ensino público,
da oitava classe (13 anos) ao ensino

superior, assim como do ensino qua-
lificante e profissionalizante. As esco-

las privadas não foram abrangidas,
uma vez que "os alunos apresentam
um nível de literacia superior e não
estão tão expostos a tais fragilida-
des".

O inquérito permitiu a recolha de
dados biográficos, demográficos e

socioeconómicos, assim como infor-

mações sobre o consumo de substân-
cias lícitas e ilícitas e de álcoois impor-
tados de Portugal ou fabricados arte-
sanalmente, sobre o estado de saúde
e situação do próprio e da família e o
uso não médico de alguns medica-
mentos.

Os resultados mostraram que o
sexo masculino (58%) bebe álcool
com mais frequência do que as

mulheres (43%). Entre 39% e 46% dos

jovens entre os 15 e os 18 anos bebem
álcool, e mais de 63% são jovens com
mais de 19 anos. No ensino técnico,
76% dos jovens bebem e no ensino

superior a percentagem sobe para
79%. Além disso, os filhos de mães
com escolaridade baixa bebem mais
do que os jovens na situação contrá-
ria. Filhos de pais (56%) e filhos de



mães (59%) que consomem habitual-
mente bebem mais do que os filhos
de casais não bebedores.

Os dados revelaram ainda que,
paradoxalmente, os distritos de Água
Grande e de Lembá são também onde
se regista um maior consumo de
álcool. "Água Grande é o mais rico,
onde há também maior poder de

compra, e Lembá é a miséria total,
nem energia eléctrica ou televisão
têm, vivem sem condições mínimas
de saúde pública", nota Isabel de San-

tiago.
Quanto às drogas ilícitas, ainda que

existam substâncias a circular no
meio escolar, apenas 1% da população
inquirida assumiu ter experimenta-
do. "Este não é ainda um problema,
mas o World Drug ßeport de 2018 já
fazia menção a esta realidade, até

porque São Tomé e Príncipe encon-
tra-se na rota do golfo da Guiné",
sublinha a investigadora.

Uma das principais limitações do
estudo prende-se com o facto de rara-
mente se fazerem autópsias em São
Tomé e Príncipe, somando-se a

impossibilidade de recolher indicado-
res estatísticos fiáveis sobre as causas

de mortalidade no país. A investiga-
dora salienta ainda a iliteracia.

Sensibilizar para o problema
As conclusões indicam que "a preva-
lência do consumo de álcool e drogas
em São Tomé e Príncipe é muito ele-
vada na população escolar, o que
constitui uma séria ameaça à saúde

pública destas crianças" .

"Num país em que nem sequer há
saúde pública e onde morrem pes-
soas a parir filhos, porque não há

cesarianas, e onde fazem suturas a

crianças sem anestesia, imaginem a

desumanização que se adivinha com
o consumo deste tipo de álcoois,
alguns deles com metais pesados",
alerta Isabel de Santiago. "Uma coisa
é conseguir álcool lícito com controlo

de saúde pública, outra é beber exces-
sivamente álcoois cujos conteúdos
não conhecemos."

A investigadora garante ainda que
existem crianças com seis e sete anos
bêbedas nas salas de aulas porque as

mães lhes dão álcool com metais

pesados e cacharamba (aguardente
de cana) em jejum para matar as lom-

brigas ou a fome.
As razões para este consumo exces-

sivo são várias e passam por um con-
texto familiar de consumo. "É um
comportamento que observam aos

pais bebedores regulares e também

porque têm amigos que são bebedo-
res frequentes", diz Isabel de Santia-

go. Além disso, se uma criança come-

çar a beber álcool, dado pela mãe,
ainda muito jovem poderá acabar por
desenvolver uma dependência.

Por outro lado, 52% dos inquiridos
neste trabalho assumem que as razões

para o consumo estão relacionadas
com uma quebra da rotina ou usufru-

to do efeito da bebedeira, enquanto
19% dizem querer abstrair-se da ansie-

dade e stress, existindo ainda quem
consuma para não sofrer do síndro-
me de abstinência.

"É lamentável que haja tanta
importação de álcool e que as crian-

ças bebam mais álcool do que leite",
afirma Isabel de Santiago, destacando
a iniciativa do frei Fernando Ventura
de criar um banco de leite em São
Tomé e Príncipe para que estas crian-

ças possam ter acesso a leite. "Há
maior preocupação em vender álcool
e em reduzir a taxa de importação do
álcool do que do leite em pó para
combater a desnutrição destas crian-

ças", observa.
Parte dos dados foram apresenta-

dos no Parlamento Europeu para
mobilizar os embaixadores das Áfri-
cas lusófonas e sensibilizá-los para
esta questão. A investigadora tem
vindo também a desenvolver inter-
venções de comunicação em saúde

pública no terreno e lembra a neces-
sidade de alertar as várias autorida-
des, incluindo as portuguesas, para
esta problemática e de, aliada à pres-
tação de cuidados, se pôr em prática
uma lógica baseada na prevenção. "O
susto que vem aí é terrível e este povo
vai ser dizimado. Num futuro próxi-
mo, podendo projectar isto a 25 anos,
vamos ter metade da população a

morrer com cirrose ou cancros hepá-
ticos", sustenta.

O primeiro passo, com este projec-
to, foi "mobilizar o povo [são-tomen-
se] para uma causa e explicar que não
é crime beber, o grave é destruir o
futuro e a saúde de cada um deles".

Os planos para o futuro de Isabel
de Santiago incluem a publicação de
um outro artigo científico sobre as

avaliações das intervenções preven-
tivas que já foram ensaiadas em São

Tomé e Príncipe. Em marcha está
também um projecto-piloto, na região
autónoma do Príncipe, com o apoio
da Câmara Municipal de Oeiras, para
criar e produzir álcool com a marca
Príncipe. "Os produtores não são, na

grande maioria, bebedores. E portan-
to a ideia é produzir álcool para que
eles possam juntar-se numa coopera-
tiva e escoar para a Europa com o selo
de alta qualidade e, a partir daí, des-

vincular o consumo da parte jovem e

potenciar uma sociedade melhor",
diz.

O objectivo será ainda expandir
este modelo e intervenções para
outros países como Cabo Verde e

Angola, nomeadamente na província
de Luanda, "onde está uma grande
concentração de jovens bebedores e
consumidores de drogas". "Mas isso

é o futuro." Por enquanto, Isabel de

Santiago garante que não irá desistir.

"Os jovens não vão perder o futuro.

Enquanto estiver viva, esta será a
minha causa."
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