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NOTA DE ABERTURA
Este Boletim tem o objetivo de apresentar aos Associados as principais atividades e acções desenvolvidas
pela Ordem dos Médicos Cabo-verdianos no âmbito da pandemia de Covid-19, abordando informações
pertinentes à classe médica.
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Mestrado Integrado em Saúde Pública
abordado entre OMC e Unic-CV

Conselho Diretivo Nacional inaugura a sede
regional de Sotavento
A nova sede do Conselho Diretivo Regional de Sotavento
(CDRS) foi inaugurada no dia 10 de julho pelo Bastonário
da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, Dr. Danielson
Veiga. O CDRS é um dos órgãos executivos da OMC e é
presidido pelo Dr. Benvindo Lopes. O anterior CDRS esteve
a funcionar dentro da sede da OMC, mas agora com esta
inauguração ganha um espaço próprio que lhe confere
uma maior autonomia na execução das suas actividades e
de gestão administrativa e financeira. Para o presidente do
CDRS, Dr. Benvindo Lopes, este é um ganho de todos os
Médicos. Por seu lado, o Bastonário da OMC, Dr. Danielson
Veiga, considera que esta inauguração da sede do CDRS é
um momento de celebração pois foi preciso algum sacrifício
e vontade de alterar a forma de gestão da OMC para tal
acontecer.

O Mestrado Integrado em Saúde Pública
foi o tema do encontro entre a Ordem
dos Médicos Cabo-verdianos e os
representantes da Universidade de Cabo
Verde (Uni-CV), Professor Doutor António
Delgado, a Bióloga e Professora Isabel
Inês Araújo e a Enfermeira Deisa Semedo.
Durante o encontro que aconteceu na sede
nacional da OMC, o grupo de Coordenação
do Mestrado em Saúde Pública apresentou
os traços gerais do desta formação
académica realizada pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Uni-CV, assim
como as saídas profissionais. Informaram
ainda que o curso de Pós-Graduação em
Saúde Pública é realizado em parceria
com o Programa de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina
de Botucatú da Universidade Estadual
Paulista (PGSC/FMB/Unesp), Brasil e do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical
da Universidade Nova de Lisboa (IHMT/
UnL), Portugal. Foi debatido também uma
eventual pareceria entre as instituições,
no âmbito da formação especializada,
sobretudo na área de Saúde Pública, cujo
programa curricular inclui, para além do
estágio obrigatório, uma formação teórica
de 12 meses.

Bastonário da OMC em reunião virtual com
responsáveis locais de Saúde
Com o objetivo de ouvir os médicos na linha da frente
do combate à Covid-19 e perceber quais as principais
dificuldades encontradas no terreno, realizou-se nos dias
25 e 26 de julho uma reunião, via ZOOM, entre o Bastonário
da OMC, Dr. Danielson Veiga, e os Delegados de Saúde e
Diretores dos Hospitais das regiões afectadas por esta
doença. O encontro contou com as participações dos
Delegados de Saúde das regiões de Tarrafal de Santiago,
Santa Cruz, Brava, Hospital Regional de Santiago Norte,
Cidade Velha que partilharam as suas experiências e
preocupações. Esta também foi uma oportunidade para o
Bastonário da OMC motivar e agradecer os médicos pela
dedicação e esforço e reforçar o espírito de união da classe,
sobretudo nesta altura de crise.
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5ª Reunião Ordinária
do Conselho Diretivo
Nacional

No dia 31 de julho decorreu a quinta reunião ordinária do Conselho Diretivo
Nacional. O encontro foi feito através da plataforma Microsoft Team, tendo
iniciado às 10 horas e terminado às 17 horas com vários assuntos a serem
debatidos entre os participantes, com destaque para a gestão da Covid-19 em
Cabo Verde e das intervenções da OMC neste sentido.

INSP partilha com OMC informações
sobre seu papel na pandemia da Covid-19
O presidente do Conselho Diretivo Nacional da OMC,
Dr. Danielson Veiga, teve um encontro de trabalho com
a Presidente do Conselho de Administração do Instituto
Nacional de Saúde Pública, Dra. Mª da Luz Lima, no dia
20 de julho, com o objetivo de partilha de informações
relativamente ao papel do INSP na pandemia pela
Covid-19. Durante a reunião a Dra. Mª da Luz Lima
explicou que o papel do INSP baseia-se em 4 pilares:
Comunicação de risco e envolvimento comunitário,
Laboratório de Virologia, Vigilância epidemiológica e
Investigação (em curso o tratamento dos dados obtidos
no inquérito sobre seroprevalência no âmbito da
Covid-19). O encontro, que teve lugar na sede nacional
da OMC, foi acompanhado pela Secretária do CDN,
Dra. Valéria Semedo.

CDN discute Estágio Probatório dos
Médicos da Carreira Médica com a DNS

OMC e ARES discutem processo de
reconhecimento de especialidade médica
A OMC reuniu-se com a ARES para análise do
processo de reconhecimento de especialidade
médica. Tendo em conta que a especialidade médica
não é uma carreira académica, a OMC considera
essencial que haja uma forte pareceria entre as
instituições para que se mantenha o rigor no
reconhecimento do título de Especialista. O encontro
serviu também para informar a ARES sobre algumas
ações da OMC no âmbito da regulamentação da
especialização médica, nomeadamente da publicação
da lista de especialidades reconhecidas pela OMC e
do trabalho que os Colégios de Especialidade têm
vindo a desenvolver. A OMC salientou a importância
do parecer dos colégios no exame do processo de
especialização, sobretudo da análise do curriculum
e das competências teóricas e práticas necessárias
para atribuição de título de Especialista.

O Conselho Diretivo Nacional da OMC participou do
encontro com o Ministério da Saúde e Segurança Social
(MSSS), no dia 21 de julho, para discussão do CDN
discute Estágio Probatório dos Médicos da Carreira
Médica . O encontro teve lugar na Sala de Reuniões
do Ministério da Saúde e foi presidido pelo Director
Nacional da Saúde, Dr. Artur Correia, contando ainda
com a Directora da DGPOG, Dra. Serafina Alves, a
Directora Serviço Nacional Telemedicina, Dra. Vanda
Azevedo, a Directora Serviço RH, Dra. Jesele Martins,
e em representação do Sindicato Médico, o Dr. Nilton
Pinto e o Dr. Murtala Keita.

Antidopagem no desporto e na Medicina
em discussão entre ONAD-CV e OMC
No dia 19 de agosto o Bastonário da OMC reuniuse na sede nacional da OMC com o Presidente da
Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde
(ONAD-CV), Emanuel Passos, para abordar o tema
antidopagem no desporto e na Medicina e o DecretoLei que já foi aprovado. Por ser um tema importante
na prática médica considerou-se pertinente divulgar
o conteúdo do Decreto-Lei para o conhecimento da
classe médica.
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OMC e Uni-CV abordam
Integrado em Medicina

Mestrado

O Bastonário da OMC, Dr. Danielson Veiga, teve um
encontro de trabalho com o ProReitor da Uni-CV, Dr.
João Cardoso, para abordarem o 6ª ano do Mestrado
Integrado em Medicina, cujo arranque está previsto
para outubro de 2020. Foi criada uma comissão
conjunta entre a OMC e a UNICV para elaborar os
documentos técnicos necessários para realização
do referido ano de Licenciatura em Medicina,
tendo em conta que se trata de um ano constituído
essencialmente por aulas práticas.

OMC
na imprensa

Literacia em Saúde: OMC apresenta programa
“ Bem-estar com a OMC” na RCV
Enquadrado no Projeto de Literacia em Saúde, a
OMC dispõe de um espaço semanal de 5 minutos
na Rádio de Cabo Verde (RCV), preenchido
com o programa “Bem-estar com a OMC”.
Este programa é uma iniciativa da Ordem dos
Médicos Cabo-Verdianos e tem o objectivo de
informar a sociedade cabo-verdiana, promover
a Saúde e o bem-estar da população. Neste
sentido já foram apresentados os seguintes
temas: “Cuidados a ter com crianças durante a
pandemia COVID-19”, com a Dra. Sandra Lobo,
Pediatra; “Infecções Respiratórias Agudas”
com a Dra. Diva Sanches, Pneumologista;
“Escabiose ou Sarna”, com a Dra. Melinda
Duarte Silva, médica Dermatologista; “A
Menopausa” com a Dra. Gisele Modesto,
médica ginecologista; e “Doação de Sangue”,
com a Dra. Linete Fernandes, Hematologista;
“Doenças sexualmente transmissíveis”, com a
Dra. Idelmira Horta; “Consumo do sal”, com o
Dr. Helder Tavares.

A 10 de julho a Agência
Inforpress noticiava que a
Ordem dos Médicos estava
com revisão de estatutos em
agenda e regras de promoção
da qualidade. O Bastonário da
OMC, Dr. Danielson Veiga, que
falava no acto de inauguração
da sede do Conselho Directivo
Regional de Sotavento da Ordem
dos Médicos Cabo-Verdianos,
adiantou que a entidade que
regula a prática médica no país,
que já funciona com 11 colégios,
vai passar, brevemente, a
trabalhar com 13.
O Bastonário da Ordem dos
Médicos, Dr. Danielson Veiga,
participou no dia 25 de julho
do programa “Espaço Público”,
da Rádio de Cabo Verde, para
debater o tema “Como as
Autoridades Sanitárias estão
a gerir o Combate a Pandemia
de Covid-19”, juntamente com
Jacob Vicente (Psicólogo) e Dario
Dantas dos Reis (Médico). O
programa dirigido pelo jornalista
Carlos Santos teve também a
participação de António Ludgero

COVID -19
Linha Verde

Correia e José Manuel de Aguiar
(antigo Delegado Saúde de São
Vicente).
A 02 de agosto a Televisão de
Cabo Verde (TCV) noticiava
que o Bastonário da Ordem
dos Médicos quer acesso
igualitário dos cabo-verdianos
aos especialistas e urgências
médicas em Cabo Verde.
A 19 de agosto a entrevista
do Bastonário da Ordem dos
Médicos, Dr. Danielson Veiga,
intitulada “Com um bom serviço
de cuidados intensivos há vidas
que podiam ser salvas” foi a capa
do jornal impresso “Expresso das
Ilhas”.
No dia 22 de agosto o Bastonário
da Ordem dos Médicos, Dr.
Danielson Veiga, concedeu uma
entrevista ao Jornal “Expresso
das Ilhas” intitulada “Há países
que já estão a atravessar a
segunda e a terceira onda da
pandemia e nós ainda nem
saímos da primeira”.

Caso tenha febre, tosse e dificuldades em respirar e veio de países com o Surto do COVID-19 ou
teve contacto com provável caso de infeção, contacte os serviços de saúde pelo número 800 11 12.
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