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A abertura do encontro foi feita pela Sra. Diretora

Nacional da Saúde Dra. Maria Da Luz Lima, seguida

respectivamente das intervenções do representante da

OMS em Cabo Verde Dr. Mariano Castellon Sallazar e

do Sr. Ministro da Saúde e da Segurança Social Dr. Arlindo

do Rosário.

 O Sr Ministro, na sua intervenção falou - nos da

consolidação dos ganhos alcançados pelo serviço

nacional de saúde desde a independência de Cabo

Verde e, do alinhamento com os objectivos de

desenvolvimento sustentável, não como um fim em si mas

como estratégia para um desenvolvimento equilibrado.



Destacou o envolvimento dos serviços  na abordagem 

da epidemia do Zika, reforçando que é preciso continuar 

a fazer o que já se tem iniciado na luta contra o zika. 

Referiu também a necessidade de estabelecermos um 

diálogo com o sector privado e trabalhar em conjunto\

parceria.

Finalizou assim a sua  intervenção, endereçando  uma 

mensagem de incentivo e de agradecimento aos novos 

diretores e delegados, prometendo-lhes dar de si não 

mais o que espera destes: honestidade, reponsabilidade, 

entre outros atributos.



 A primeira sessão de apresentação dos trabalhos, foi

moderada pelo Dr. Mariano Sallazar.

O Dr. José Rui Moreira apresentou o tema “ Os cuidados de

saúde primários: A prática em Cabo Verde e a experiência

brasileira.

 Na sua intervenção fez uma comparação entre os cuidados

primários de saúde em Cabo verde e no Brasil onde ficou

claro que embora haja uma boa prática dos CPS em CV,

ainda há muitos desafios, pois as insuficências são evidentes,

tais como nos recursos humanos, cuidados paliativos,

necessidade de um programa organizado de rastreio do

cancro de mama, do colo uterino, um programa organizado

de visitas domiciliares, etc.



 Em continuidade, a Dra. Serafina Alves apresentou – nos o ponto de

situação do projeto “Reforço dos cuidados primários de saúde –

Harvard”. cujo o objectivo principal é melhorar a gestão e a

organização da saúde. A Dra. Claudia Silva relatou - nos a experiência

de implementação deste modelo Harvard, no Centro de Saúde dos

Orgãos, realçando os ganhos que alcançaram principalmente na

organização dos serviços, busca activa dos faltosos e valorização da

saúde mental.



 Por fim, o Dr. Tomaz Valdez, finalizou a primeira sessão dos

trabalhos, reforçando a importância da implementação do

modelo Harvard no alinhamento das delegacias na mesma

direção.

 Realçou os princípios que devem fazer parte de cuidados

primários de saúde nomeadamente aproximidade,

territorialização, acessibilidade entre outros.

 Após as apresentações seguiu –se o empossamento dos novos

orgãos do MS: Diretora Nacional da Saúde; Diretor geral da

Farmácia; Diretora da Região Sanitária de Santo Antão e os

novos Delegados da Saúde.



 Em seguida, a conferência moderada pelo Dr. Artur Correia e

apresentada pelo Dr. Mariano Castellon sob o tema “ as reformas

dos sistemas de saúde e a regulação”, teve o seu início.

 Realçou – se nesta conferência que o futuro da Saúde de Cabo

Verde, deve ser vista através da distribuição de anos de vida

perdidos por causas globais, por meio de três parâmetros –

doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis e lesões; ou

seja, precisamos ver aquilo que nos impede de andar num ritmo

mais acelerado, como por exemplo as doenças transmitidas

pelos mosquitos, alcoolismo, etc.



No período da tarde, sob a moderação do Dr. Dionísio, foi

apresentada uma proposta de padronização dos relatórios

estatísticos dos centros de saúde, pela Dra. Marta Lameiro onde

ficou decidido, após discussão, que essa proposta deverá ser

socilaizada e analisada pelas estruturas de saúde e só depois

implementada.

Na apresentação do “papel dos hospitais regionais e a

organização de cuidados, o Dr. Luís Sanches deixou claro que este

papel se resume num relacionamento entre o utente e o hospital

onde este deve responder as demandas daquele, sem decidir

quem, como e quando atender. Realçou a proximidade que

deverá existir entre os hospitais e as estruturas de cuidados

primários, partilhando recursos humanos, materiais e teconologias.



 A Enfermeira Marlinda Rocha, apresentou o tema “O Papel da

enfermagem nos cuidados de saúde primários”, realçando que este

papel deverá ser fundamentalmente a prevenção / promoção,

reabilitação, humanização e acolhimento voltado para a

comunidade.

 Falou da escassez de enfermeiros nos nossos serviços que reflete

directamente na qualidade dos cuidados prestados aos indivíduos.

 A Dra. Serafina Alves, nos apresentou um modelo da melhor forma

de gerir uma equipa através da sua liderança com clarificação dos

seus objectivos, gestão de conflitos, vantagens do trabalho em

equipa, entre outros.

O Dr. Eduardo Tavares, apresentou o seu tema, “ acesso a

medicamentos nos serviços públicos de saúde”, demonstrando

principalmente os problemas de acesso aos medicamentos, e

alertando que o acesso deverá ser parte básica da política de

saúde, e traçou algumas recomendações tais como o uso racional

de medicamentos.



 O Administrador do Hospital e da Delegacia de saúde do Sal, Sr.

Manuel Fernandes, finalizou a sessão da tarde com o tema “

Mobilização de recursos a nivel local, Apresentando – nos a prática da

Delegacia de Saúde do Sal”, onde demonstrou que os recursos foram

mobilizados através da realização de cartões de sanidade dentro dos

hotéis, deslocando – se uma equipa multidisciplinar mensalmente a

estas estruturas.

 Entre as apresentações dos temas, foram feitas intervenções relevantes

por vários participantes do encontro com uma boa dinâmica de

discussão resultando – se assim num dia muito produtivo.



Equipa da Nomeação dos Relatores do 1º dia de trabalho:

- Dra. Marina Oliveira

- Dra. Hermita Oliveira

- Enfermeira Purifica Alvarenga

- Enfermeira Benilde Silva

- Dra. Raquel Estrela

- Dr. Dionísio Semedo












