
Learn more at www.vitalstrategies.org

RESETE o Álcool
Uma Iniciativa Global de Políticas de Álcool

Reduzindo os danos causados pelo álcool para a saúde, a economia e a 
sociedade

O consumo de álcool custa milhões de vidas por ano, resulta em violência, sobrecarrega 
os sistemas de saúde e gasta bilhões. RESETE o Álcool ajuda países a implementar 
políticas custo-efetivas que redefinirão o ambiente, reduzirão os danos e aumentarão as 
receitas para mudanças sociais positivas.

O consumo de álcool é uma importante fonte de danos à saúde, às 
famílias e comunidades e ao desenvolvimento nacional. O álcool 
é promovido por uma indústria que glamouriza o ato de beber em 
todas as áreas da vida e cria normas positivas em crianças em relação 
ao seu consumo. Políticas competentes podem redefinir o ambiente 
e reduzir as cargas social e de saúde do álcool. A iniciativa RESETE 
o Álcool coloca políticas comprovadas, conhecimentos técnicos e 
recursos financeiros ao alcance dos governos que estão prontos para 
agir em prol de um futuro mais saudável e próspero.
Esta iniciativa reúne governos nacionais, sociedade civil e líderes 
globais em políticas de saúde pública e de álcool para implementar 
políticas de álcool baseadas em evidências a partir do pacote 
técnico SAFER, da Organização Mundial da Saúde. 

O álcool é um assassino subestimado
O álcool é um dos principais causadores de mortes em todo o 
mundo, contribuindo para milhões de óbitos por ano, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes, a conexão 
entre o consumo de álcool e essas mortes — doenças hepáticas, 
doenças cardíacas, câncer, violência, acidentes de trânsito, quedas, 
tuberculose, HIV/AIDS e outras — é negligenciada. Globalmente, 
o consumo álcool está entre os 10 principais fatores de risco de 
morte. De acordo com a análise de Carga Global de Doenças (Global 
Burden of Disease - GBD), o álcool é a principal causa mundial de 
morte e incapacidade em adultos entre 25 e 49 anos. Além desses 
danos à saúde, o álcool contribui para substanciais prejuízos sociais e 
econômicos sobre indivíduos, famílias e comunidades. 

RESETE o álcool

• RESETE o Álcool fornece aos governos apoio técnico 
e financeiro para avançar com as políticas de álcool e 
apoia a sociedade civil organizada e as instituições de 
pesquisa locais para que promovam essas políticas. 

• Os governos parceiros concordam em trabalhar em 
duas ou mais políticas que podem reduzir os danos 
relacionados ao álcool, priorizando:

• Políticas de preço que usam impostos, taxação, entre 
outros, para reduzir o acesso das crianças e dissuadir o 
consumo abusivo de bebidas alcoólicas

Mais um ou mais dos seguintes componentes:

• Regulamentar a disponibilidade, limitando dias ou 
horários de vendas ou restringindo as licenças para a 
venda de álcool

• Restringir publicidade, patrocínio e promoção de 
bebidas alcoólicas.

Essas políticas estão no pacote técnico da Organização Mundial da 
Saúde, o SAFER (www.who.int/SAFER). 

http://www.who.int/SAFER


RESETE o Álcool fornece conhecimento técnico
A iniciativa RESETE o Álcool fornecerá aos governos participantes apoio técnico das principais organizações globais envolvidas 
com políticas de álcool e de saúde pública e dos principais especialistas dessas áreas. São elas:

1. Desenvolvimento de políticas: a iniciativa fornecerá apoio técnico às agências governamentais relevantes para fortalecer a 
capacidade de análise, planejamento e elaboração de políticas eficazes, incluindo políticas econômicas/fiscais.

2. Comunicação estratégica: visa a aumentar a compreensão pública sobre os danos causados pelo álcool e criar um ambiente 
mais propício para a aceitação de políticas relacionadas ao tema. A iniciativa apoiará a concepção, o teste e a implementação de 
campanhas de comunicação.

3. Advocacy: suporte para a mobilização das partes interessadas e combate à oposição. Será conduzido e coordenado pelos 
governos e pela sociedade civil.

4. Sistemas de monitoramento e de dados sobre álcool: os dados devem sustentar todo o processo de desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas. A iniciativa apoiará as agências nacionais de vigilância, os ministérios da saúde e outros entes 
governamentais relevantes para criar um conjunto robusto de fontes de dados, práticas analíticas e produtos e estratégias de 
disseminação. 

RESETE o Álcool fornece apoio financeiro para o desenvolvimento de políticas
A iniciativa fornecerá subsídios iniciais de até 50 mil dólares para os governos criarem um plano de desenvolvimento e implementação 
de políticas públicas. Com base na conclusão bem-sucedida do plano, a iniciativa fornecerá aos países participantes, ao longo de dois 
anos, recursos financeiros adicionais de 500 mil a 1 milhão de dólares para a implementação das ações identificadas. Os fundos podem 
ser usados para contratação de recursos humanos, ações de comunicação, engajamento de partes interessadas, pesquisa relevante para 
a política, melhorias no sistema de dados e outros custos. 

Parceiros e financiador
Esta iniciativa é uma colaboração entre os governos participantes e as seguintes organizações globais que são líderes em saúde 
pública e políticas de álcool:

A iniciativa é liderada pela Vital Strategies, uma organiza ção global focada em dar suporte aos governos no fortalecimento dos seus 
sistemas de saúde pública por meio de apoio técnico para o desenvolvimento de políticas, sistemas de dados e ações de comunicação 
estratégica. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em colaboração com parceiros internacionais, lançou a Iniciativa Global SAFER em 2018. SAFER 
é um acrônimo que reúne as cinco intervenções mais custo-efetivas na redução dos danos relacionados ao álcool, tais como o reforço das 
restrições à disponibilidade e o aumento dos preços das bebidas alcoólicas.

A Movendi International é a principal organização global da sociedade civil que trabalha para prevenir e reduzir os danos causados pelo 
álcool em todos os níveis, usando soluções baseadas em evidências na prevenção, recuperação, mobilização comunitária e defesa de 
políticas públicas.

O Instituto de Pesquisa e Política de Saúde da Universidade de Illinois (Chicago - EUA) realiza pesquisas econômicas visando informar 
e formatar políticas fiscais para a saúde e apoia os pesquisadores baseados no país a desenvolver as evidências locais para informar a 
formulação dessas políticas. 

Global Alcohol Policy Alliance é uma rede de organizações não governamentais e pessoas que trabalham na área de saúde pública 
defendendo políticas eficazes de álcool, livres de interesses comerciais.  

A NCD Alliance (NCDA) é uma ONG dedicada a apoiar um mundo livre de sofrimento, incapacidades e mortes evitáveis causados por 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A ONG tem mais de 300 membros, incluindo 66 alianças nacionais e regionais de DCNT em 
mais de 80 países. 

O financiamento para a iniciativa se dá por meio de um subsídio direcionado à Vital Strategies e vem da GiveWell, uma organização 
sem fins lucrativos dedicada a encontrar oportunidades de doação excepcionais e publicar as informações completas de suas análises 
para ajudar os doadores a decidir para quem doar. A GiveWell recomenda organizações de alto impacto e custo-efetivas, apoiadas por 
evidências e análises. O financiamento para a Iniciativa RESETE o Álcool vem de fontes sem conflito de interesses.
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Como participar: A Iniciativa RESETE o Álcool será, inicialmente, uma parceria com quatro governos de países que estão 
comprometidos com o avanço das políticas de álcool e com a demonstração de liderança regional e global. Os governos interessados, 
junto com os colaboradores da iniciativa, criarão um plano de desenvolvimento e implementação de políticas públicas. O plano deve 
focar no aumento significativo dos impostos sobre o álcool e na adoção de pelo menos uma outra política SAFER que maximize a 
prevenção de mortes e outros danos. A iniciativa fornecerá a cada governo até 50 mil dólares para concluir o plano durante um período de 
três meses. Quando o plano detalhado tiver sido desenvolvido e apoiado pela liderança nos ministérios relevantes, os governos colocarão 
seu plano político em ação, com dois anos de apoio técnico e financeiro adicional dos parceiros da iniciativa, conforme descrito acima. 

Para obter mais informações, contate: resetalcohol@vitalstrategies.org 
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