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Muito bom dia a todas e todos os presentes. 

Antes de mais os meus cumprimentos: 

Sr. Presidente do Conselho da Administração do HUAN e demais membros do 

conselho administrativo: Sr. Diretor Clínico; Sra. Enf. Chefe; Sra. 

Administradora Executiva. 

Sra. Diretora do Serviço de Oncologia. 

Sra. Coordenadora Nacional do Programa de Luta contra o Cancro. 

Srs. Diretores e Chefias de Serviço do HUAN. 

Prezadas e Prezadas Dirigentes dos Serviços do SNS: Sra. Secretária Executiva 

da CCS-SIDA; Sr. Diretor da RSSN; Diretora do Hospital Regional Santa Rita 

Vieira. 

Ilustres Profissionais de Saúde desta casa e do MS, no geral. 

Caros representantes dos outros serviços públicos do estado e da sociedade 

civil: Sr. PCA da CV Telecom; Sra. Presidente da Comissão Executiva do INPS. 

Representantes da Fundação Donana. 

Prezados profissionais da Comunicação Social. 

Prezados Convidados. 

Minhas Senhoras e meus Senhores. 

Primeiramente, queria agradecer, Dr. Imadoeno, pelo convite que me foi 

dirigido para poder participar neste ato inaugurativo da sala de tratamento 

para os doentes do Serviço de Oncologia, desta estrutura Hospitalar de 

referenciação para toda a região de Sotavento, mas de referência para todo o 

Cabo Verde.  

Ato este nobre, não só pelo valor simbólico que carrega em si, mas sobretudo 

pelas respostas que irá seguramente proporcionar a toda a população que irá 

servir, reforçando deste modo o sentido de pertença e de referência que lhe 

cabe. 
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Sr. PCA e demais membros do Conselho Administrativo. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

as doenças oncológicas se afiguram entre as principais causas de mortalidade 

e morbilidade em Cabo Verde, sendo esta a 3ª causa de morte no nosso país, 

e que infelizmente continua em progressivo crescimento em Cabo Verde, 

tanto em termos numéricos, como também na diferenciação. 

Só neste Hospital, houve um aumento na ordem dos 10% de novos casos 

relativamente ao ano 2021.  

Segundo o Relatório do Registo Oncológico do HAN, em 2017 e 2018, a título 

de exemplo, o Cancro de Mama, o tipo de cancro mais frequente nas mulheres 

em Cabo verde, teve uma taxa de incidência de 15,8 por 100 000 h. 

Foram realizados em consequência nesta infraestrutura Hospitalar (HUAN) 

mais de 3.400 cirurgias de foro oncológico, nas mais diversas áreas de 

especialidade; foram realizados mais de 20.000 exames diagnósticos; 

associados a mais de 1.100 sessões de quimioterapia. 

Isso demostra, Sr. PCA e demais membros do CA e convidados, que apesar de 

um aumento progressivo e importante dos novos casos, que naturalmente 

acompanha a transição sociodemográfica e epidemiológica do nosso país, 

houve também uma resposta à altura dos novos e crescentes desafios nesta 

matéria com qualidade, humanização, de pertença e próxima das pessoas, 

nesta infraestrutura hospitalar. 

Este novo espaço enquadra-se nesta abordagem: da necessária adequação 

dos cuidados e dos espaços aos desafios que se apresentam. 

Isto para que juntamente com os cuidados em quimioterapia, psicoterapia e 

afins, já prestados, seja criado aqui também um novo espaço adequado para 

que os próprios familiares possam acompanhar os seus doentes, em condições 

de proximidade, reforçando com isso também cada vez mais os serviços e os 

cuidados prestados e que estes sejam sempre e cada vez mais humanizados. 
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Caros e ilustres convidados, neste processo de busca das respostas está-se a 

reforçar nas melhorias técnicas do exercício de respostas na área de atuação 

médica e de enfermagem oncológica em formações de pós-graduação 

especializada, para que as respostas sejam também as mais assertivas 

possíveis, tendo em conta a alta especificidade que esta área de intervenção 

exige.  

Faz-se hoje, também, o lançamento oficial do guia do tratamento do doente 

oncológico, que entre outros aspetos trás informações técnicas atualizadas e 

acrescidas, permitindo o adequar dos cuidados e informando o utente e seus 

familiares dos direitos e informações essenciais neste processo de cura e 

tratamento. 

Está-se a apostar em melhorias progressivas na capacidade diagnóstica 

laboratorial, com a modernização e criação de laboratório de biologia 

molecular, criando com isso condições técnicas progressivas de respostas em 

Cabo Verde e evitando, ao máximo e dentro das nossas possibilidades, 

evacuações externas e assegurando a qualidade técnica diagnóstica, criando 

assim novas valias no sistema, o que nos permite ser, em certa medida, mais 

eficientes nas respostas que damos. 

As doenças oncológicas têm merecido e merecem um papel de destaque nas 

políticas públicas em saúde em Cabo Verde, assegurado por um programa de 

prevenção e cuidados nas diferentes estruturas de saúde, sobretudo na 

prevenção do cancro do colo uterino, da próstata e da mama. 

Introduziu-se a nível nacional a vacina HPV, sendo que quase 4800 crianças 

dos 10 anos em Cabo Verde foram já vacinadas (94,96%), encontrando-nos 

agora na fase da segunda dose. 

Foram feitos investimentos na capacitação continuada dos nossos 

profissionais; melhorias nas capacidades de diagnóstico nos laboratórios e 

nos serviços de imagem, seja ecográficos, como radiológicos nos nossos 

hospitais, isto é, nas respostas crescentes e ao encontro do nosso perfil 
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epidemiológico no que tange às doenças crónicas, em geral e às oncológicas 

em especial. 

Isto demostra, como disse, o nosso comprometimento em assegurarmos as 

respostas na área de oncologia cada vez mais com a capacidade técnica e 

científica que se quer. 

Mas, estamos cientes também da necessidade de introdução de novos 

medicamentos, com eficácia cientificamente comprovada; de novos meios de 

diagnósticos e terapêuticos cada vez mais modernos, com o objetivo de 

aumentar a resposta clínica e a sobrevida dos doentes oncológicos, 

assegurando com isso a universalidade, a equidade, e a integralidade da 

atenção oncológica. 

Nesta senda, reiterar o nosso profundo apreço e agradecimento aos nossos 

parceiros, que têm estado sempre connosco na procura das respostas mais 

adequadas, nomeadamente à CV Telecom, ao INPS, aos colaboradores do 

Banco de Cabo Verde, à Associação DiVaz e todos os outros que direta e 

indiretamente contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos nossos 

utentes e da nossa população. 

Quero, por fim, felicitar a toda a equipa de trabalho, por este esforço 

humanamente visível, técnico e com essa vontade em responder da melhor 

maneira e progressiva aos cuidados dos nossos pacientes. 

Desejando um feliz dia, faço votos de um bom uso deste espaço. 

Um bem-haja a todos. 

Evandro Monteiro, SEASAúde  

Praia, 24 de março de 22 


