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A Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos realizou no dia 6 de fevereiro de 
2023 uma sessão clínica subordinada ao tema “Medicina reprodutiva: 
infertilidade e preservação da fertilidade”, na sede nacional da OMC, 
a qual contou com a adesão de médicos de diferentes especialidades. 
A palestra foi ministrada pela Professora Doutora Teresa Almeida 
Santos, Médica Especialista em Ginecologia/Obstetrícia, com 
subespecialidade em Medicina da Reprodução, professora auxiliar da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, presidente da 
Sociedade Portuguesa da Medicina da Reprodução e ainda secretária-
geral da Sociedade Europeia de Ginecologia.

Atualmente a OMC, a mais antiga ordem profissional de Cabo Verde, tem 723 associados, dos quais 
40 aderiram à agremiação no ano transato. A estes damos as boas-vindas, mas queremos também 
recordar as palavras do Juramento de Hipócrates: “A saúde e o bem-estar do meu doente serão as 
minhas primeiras preocupações”.

Não é demais relembrar estas palavras, sobretudo quando vivemos em uma época onde dominam 
as pressões contabilísticas e economicistas, desprovidas de qualquer preocupação pelo bem-estar 
dos doentes e que ignoram as condições adequadas para a prática de uma medicina de qualidade.

Tais condições adversas, diga-se, obrigam os médicos a fortalecer ou reencontrar os valores e as 
virtudes próprios da profissão médica, os quais têm a pessoa como peça central. Cabe ao médico 
preservar e acarinhar a relação com o seu doente, pois a ausência de uma relação médico-doente 
consolidada faz perder não só a medicina humanizada, mas toda a Medicina.

Infertilidade e preservação da fertilidade foram 
tema de sessão clínica sobre medicina reprodutiva

Nota de abertura

Danielson da Veiga
O Bastonário
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No dia 17 de janeiro de 2023, a Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos assinalou o Dia Nacional do 
Médico e o 26º Aniversário da agremiação profissional com uma série de atividades, de entre as 
quais destacamos a palestra “Ser Médico Uma Escolha Pela Vida”, que foi proferida pelo médico 
João Lisboa Ramos durante o ato central, realizado na cidade da Praia. 
Além da Ministra da Saúde, Dr. Filomena Gonçalves, este ato contou com a presença de outros 
ilustres convidados, designadamente o Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Saúde, o 
Dr. Evandro Monteiro, parceiros e associados da OMC. A sessão evocativa foi presidida pela Dra.  
Serafina Alves.
Um jantar de confraternização foi igualmente realizado nas diferentes ilhas com o objetivo de 
estreitar os laços profissionais e de amizade entre os médicos e promover a partilha de experiências 
entre a classe.

Dia Nacional do Médico e 26º Aniversário da Ordem dos Médicos 
Cabo-Verdianos assinalados em todo o território cabo-verdiano

Médicos nacionais participaram a 26 de janeiro de 2023, na 
sede nacional da OMC, numa sessão clínica intitulada “Cuidados 
Paliativos- Casos que nos marcaram”. Realizada em formato 
híbrido, esta sessão contou com intervenções de profissionais de 
saúde de Portugal - Grupo Iniciativa 3 M.

Sessão clínica sobre Cuidados Paliativos
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Decorreu em Lisboa, a 10 de janeiro de 2023, a Conferência da Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa, este ano subordinado ao tema “Desafios da Saúde Global no Espaço da Lusofonia”. 
O Bastonário da OMC foi um dos participantes, tendo presidido a mesa de debates acerca de um 
conjunto de temas atuais, entre os quais “Como investir nas pessoas que defendem a nossa saúde”, 
“Novas parcerias e compromissos para a saúde” e “A arte da diplomacia para a conquista da saúde 
global”.

Conferência da Comunidade Médica de Língua Portuguesa: 
Danielson da Veiga representa OMC

No dia 6 de janeiro de 2023, o 
Bastonário da OMC foi recebido 
pelo Conselho de Administração 
do Hospital Garcia de Orta, em 
Lisboa. Na ocasião, o Dr. Danielson 
da Veiga reforçou a intenção da 
OMC de estabelecer protocolos 
de formação especializada em 
medicina com o referido hospital, 
também visitou os seus serviços 
e ainda manteve um encontro 
com os médicos cabo-verdianos 
que exercem ali, tendo destacado 
a importância do contributo da 
diáspora na promoção da saúde dos 
cabo-verdianos.

Bastonário da OMC recebido pelo CA do Hospital Garcia de Orta
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A cidade de Santa Maria, ilha do Sal, acolheu nos dias 2 e 3 de dezembro de 2022 o I Congresso do 
Hospital Regional Ramiro Figueira e a I Jornada Científica da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, 
sob o lema “Investir na saúde, contribuindo para um turismo sustentável”.  A abertura oficial deste 
duplo-evento foi presidida pelo Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Saúde, Dr. Evandro 
Monteiro. Além de conferências, workshops e mesas-redondas que tiveram como oradores 
especialistas nacionais e internacionais, o programa incluiu encontros com médicos especialistas e 
temas livres.

I Congresso do Hospital Regional Ramiro Figueira e I Jornada 
Científica da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos

A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, recebeu no dia 20 de dezembro de 2022, em visita de 
cortesia uma comitiva da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos. O encontro foi uma oportunidade 
para a OMC felicitá-la pela sua nomeação para o cargo e reforçar o compromisso da agremiação 
profissional de aprofundar os laços de cooperação entre as duas instituições.
A OMC aproveitou a ocasião para também destacar alguns desafios e preocupações, bem como 
as estratégias do Conselho Diretivo Nacional da OMC para promover a saúde dos cabo-verdianos, 
nomeadamente a participação da associação profissional no Conselho Nacional de Saúde, a melhoria 
da assistência médica através de formação continua e a auto- evacuação.

Ministra da Saúde recebe OMC
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Teve lugar em Lisboa, Portugal, nos dias 28 e 29 de 
novembro de 2022, o I Webinar de Pediatria dos 
Países de Língua Portuguesa sobre prematuridade. 
Cabo Verde esteve representado pela médica Odeth 
Sanches, do Colégio de Pediatria da Ordem dos 
Médicos, que discursou na sessão de abertura. 
Durante os dois dias do evento, estiveram em análise 
quatro temas, apresentados por especialistas dos 
países lusófonos, nomeadamente Vacinação do 
Prematuro, Método Canguru e Reanimação do 
Prematuro.

I Webinar de Pediatria dos Países de Língua Portuguesa

Foi com pesar que a Ordem dos Médicos recebeu a 24 de 
novembro de 2022 a notícia do falecimento, aos 87 anos, 
de Arsénio de Pina, médico-pediatra e de Saúde Pública 
aposentado dos Serviços de Saúde de Cabo Verde e das Nações 
Unidas, vítima de doença prolongada.

Arsénio Daniel Fermino de Pina, era natural de São Nicolau, 
onde nasceu a 25 de maio de 1935. Licenciou-se em Medicina 
(1966) e especializou-se em Saúde Pública (1973). Por longos 
anos trabalhou no Hospital Baptista de Sousa, na cidade do 
Mindelo, ilha de São Vicente, onde também residia.

Paralelamente, nos primeiros anos da independência de 
Cabo Verde, foi um dos obreiros do Projecto de PMI/PF. Além 
da carreira médica, dedicava-se à escrita, entre manuais e 
textos de especialidade e literatura. É autor de vários obras, 
nomeadamente Uli-me li!!,  Fi d’cadon! e Você falou de 
Economia de Bazar?.

Colaborou também com vários jornais de Cabo Verde (A Semana, 
Expresso das Ilhas, A Nação) e ainda com várias revistas, entre 
elas a Revista Infantil de Coimbra e a Revista da Ordem dos 
Médicos de Cabo Verde, onde assumia a rubrica “História da 
Medicina em Cabo Verde”.

Partiu Arsénio de Pina
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82 países, entre eles Cabo Verde, participaram 
em novembro de 2022 na Semana Internacional 
da Segurança dos Medicamentos para incentivar 
a notificação de suspeitas de efeitos adversos 
a medicamentos. A OMC também aderiu a 
esta campanha cujo objetivo era sensibilizar as 
populações e os profissionais do setor da saúde 
para a importância de notificar qualquer suspeita 
de efeitos adversos de medicamentos a fim de se 
garantir um uso de medicamentos cada vez mais 
seguro.

#MedSafetyWeek
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