BOLETIM COVID19 CABO VERDE
CENTRO NACIONAL DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA

Edição: Nº04 30 de dezembro de 2020

Periodicidade: Quinzenal

Relatório da Situação da COVID-19 em Cabo Verde
30 de dezembro de 2020 (18:00)

Situação mundial da COVID-19
No dia 30 de dezembro de 2020, registavam-se no mundo 81 958 458 casos acumulados
de COVID-19, 46 355 795casos recuperados e 1 789 995 óbitos, assim registando uma
taxa de letalidade global de 2.2%. Os cinco países com maior número de casos continuam
a ser os Estados Unidos da América (19 515 430), Índia (10 244 852), Brasil (7 563 551),
a Rússia, no quarto lugar com 3 073 923 casos e a França no quinto lugar com 2 631 110
casos confirmados de COVID-19. Ao nível da Região Africana, a África do Sul é o país
mais afetado com 1 021 451casos registados, a Nigéria lidera na região de CEDEAO com
85 560 casos acumulados. E entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), Moçambique regista maior número de casos acumulados com 18 372.1

Situação em Cabo Verde
No fim da semana epidemiológica 52 (27/12/20), Cabo Verde registava 11 723 casos
acumulados de COVID-19. Nesse dia, o país registava 110 casos ativos,11 496 casos
recuperados e 112 óbitos por COVID-19. Os casos recuperados e os óbitos representaram
98.1% e 0.96%, respetivamente, dos casos notificados até a data. No dia 14 de dezembro,
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o país aprovou a introdução de testes rápidos de antigénio (Ag-RDT), como um dos
métodos de diagnóstico da doença e até o fim da semana epidemiológica 52, um total de
1 316 testes foram realizados, a nível nacional [2]. Até esta data, os laboratórios de virologia
do INSP e com parceria externa realizaram um total de 81 518, o que representa uma
média de 14 639 testes realizados por 100 mil habitantes, desde o início da pandemia.2

Situação Epidemiológica em Cabo Verde
Nos últimos 14 dias, o país registou mais 345 casos novos de COVID-19, um decréscimo
de quase 45% em comparação com o mesmo período entre 30/11/20 a 13/12/20 e registou
dois (2) óbitos por COVID-19.
O concelho de São Vicente notificou o maior número de casos com 104 casos confirmados
na última quinzena seguido pelo concelho de São Filipe (64), Praia (48) e Porto Novo com
42 casos de COVID-19. É de realçar que os.concelhos de Tarrafal de São Nicolau e São
Salvador do Mundo não registaram casos nas últimas quatro (4) semanas e os concelhos
tais como Sal e Boavista notificaram três (3) casos confirmados cada, no mesmo período.
No período em análise, observou-se um aumento de casos na ilha do Maio com 10 casos
confirmados da infeção pelo SARS-CoV-2. (Tabela 1). Do modo geral, notou- se um
declínio nos números de casos notificados e nas taxas cumulativas dos casos notificados,
no último período de 14 dias, a nível dos concelhos (Figura 1 e 2).
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Figure 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha [3].

Figure 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por concelho3
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Tabela 1. . Número e Incidência dos casos notificados e óbitos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por concelho, semanas
epidemiológicas 49-50 e 51-52

Concelho

Praia
Boavista
São Vicente
Tarrafal
São Domingos
Santa Cruz
Sal
Santa Catarina
Ribeira Grande Santo Antão
Porto Novo
Paúl
Ribeira Brava São Nicolau
Tarrafal de São Nicolau
São Salvador do Mundo
Ribeira Grande de Santiago
São Miguel
Maio
São Lourenço dos Órgãos
Mosteiros
São Filipe
Santa Catarina Fogo
Brava
Cabo Verde

Nº de casos
sem. Epi.4950

Incidência
cumulativa/100
mil hab.

Nº de casos
sem. Epi.5152

Incidência
cumulativa/100
mil hab.

37
2
196
1
4
6
1
2
19
48
15
0
0
0
4
18
1
1
61
190
17
1
624

22
10
231
6
28
23
2
4
123
285
279
0
0
0
47
131
13
14
660
933
327
19
112

48
1
104
0
0
1
2
4
8
42
9
1
0
0
1
7
10
0
33
64
10
0
345

28
5
122
0
0
4
5
8
52
250
167
15
0
0
12
51
133
0
357
314
192
0
62

Fonte: SVIR/DNS/MSSS

Os concelhos de São Filipe e São Vicente continuam a ser os epicentros da pandemia em
Cabo Verde e notificaram o maior número de casos nos últimos 14 dias. Figuras 3 e 4
demostram a distribuição dos casos nos concelhos mais afetados.
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Figura 3. Distribuição geográfica dos casos notificados de COVID-19 nos últimos 14 dias, concelho de São Filipe

Figura 4. Distribuição geográfica dos casos notificados de COVID-19 nos últimos 14 dias, concelho de São Vicente
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O sexo feminino representou 53% (6 151) dos casos da infeção por SARS-CoV-2 e o sexo
masculino 47% (5 563) (Figura 5) e as pessoas entre 20 a 39 anos de idade, representam
as faixas etárias mais afetadas, (Figura 6).
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Figura 5. Distribuição dos casos de COVID-19 por género até 27/12/20
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Figura 6. Distribuição dos casos de COVID-19 por faixa etária e género, até 27/12/20
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Figura 7. Óbitos por COVID-19 por faixa etária e sexo, até 27/12/20

No período entre 14/12/20 e 27//12/20, o país registou mais dois (2) óbitos por COVID-19,
assim, contabilizando um total de 112 óbitos e três (3) óbitos por outras causas em
pacientes diagnosticados com a infeção ao fim da semana epidemiológica 52. A faixa
etária maior de 60 anos representou aproximadamente 80% (90) de todos os óbitos
registados por COVID-19 e o sexo masculino representou 58.0% (65) do total dos óbitos.
No mês de dezembro registaram-se sete (7) óbitos por COVID-19 e a taxa de letalidade
geral por COVID-19 ficou em 0.96%, até 27/12/20. (Figura 7 e 8).
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Figura 8. Óbitos por COVID-19 por mês, até 27/12/2020

7

BOLETIM COVID19 - CABO VERDE

www.covid19.cv

Na semana epidemiológica 52 foram processadas 1 207 amostras por métodos de RTPCR e GeneXpert®, e foram realizados 1 069 de testes rápidos de antigénio (Ag-RDT) a
nível nacional. Nessa semana, o país registou uma taxa de positividade de 5.6% e uma
taxa de despistagem de 407.8 testes realizados por 100 mil habitantes.
As ilhas de Boavista, Fogo e Maio reportaram taxas de positividade mais altas na semana
52 enquanto as restantes ilhas registaram taxa de positividade relativamente baixas, no
período em análise. (Tabela 2).

Tabela 2. Número de casos, taxa de positividade e taxa de despistagem por 100 mil habitantes na semana epidemiológica 52
(21/12/20-27/12/20)

Ilha

Santo Antão
São Vicente
São Nicolau
Sal
Boavista
Maio
Santiago
Fogo
Brava
Cabo Verde

Nº de teste
Realizados*

Taxa de
positividade (%)

244

8,3

Taxa de
despistagem por 100
mil hab.
647,9

770

8,0

906,3

30

3,3

249,3

53

3,8

128,9

7

28,6

35,2

59

16,9

784,0

1010

2,2

322,2

98

20,2

281,5

0

-

0,0

2271

5,6

407,8

Fonte: Laboratórios de virologia do INSP e SVIR/DNS/MSSS, até 27/12/20

Total de testes realizados por RT-PCT e testes rápidos de antigénio
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Fonte: Laboratórios de virologia,

Figura 9. Número de testes por método diagnóstico RT-PCR realizados por semana epidemiológica, até 27/12/20

Algumas medidas de Saúde Pública
Coordenação


Reuniões de Coordenação do Gabinete de Crise do Governo;

Vigilância






Investigação dos casos suspeitos, contatos próximos e casos confirmados;
Isolamento institucional e no domicílio dos casos confirmados;
Reforço das medidas de vigilância nos Pontos de Entrada (portos e aeroportos);
Realização de testes rápidos de antigénio para viagens inter-ilhas;
Realização de testes PCR, para viagens internacionais.

9

BOLETIM COVID19 - CABO VERDE

www.covid19.cv

Gestão dos Casos
Seguimento do casos ativos no domicílio e em internamento institucional.

Laboratório



Reuniões semanais da rede de laboratórios de diagnóstico COVID-19 em Cabo
Verde sob a coordenação do INSP
Inauguração do primeiro laboratório privado de biologia molecular no país.

Informação, comunicação de risco e envolvimento comunitário




Realização de conferências de imprensa pela equipa do MSSS;
Atualização das informações relativas à COVID-19 no país no site https://covid19.cv/;
Publicação do Boletim Epidemiológico na página do Facebook do governo;
https://www.facebook.com/GovernodeCaboVerde/;







Linha Verde (800 11 12) para questões relativas à COVID-19;
Ações comunitárias na Cidade da Praia;
Realização do II Estudo CAP (Comportamentos, Atitudes e Práticas) – etapa do
terreno;
Publicação do Boletim Quinzenal nº4 sobre a situação da Covid-19 em Cabo Verde;
Publicação do Newsletter Semanal nº 5 e 6, com informações sobre a situação
epidemiológica de covid-19 no país, para turristas, resultado de uma parceria entre
a Direção Nacional do Turismo e transportes e o Instituto Nacional de Saúde
Pública.

Medidas tomadas a nível do Governo e outras Instituições





30 de dezembro de 2020: Portaria Conjunta nº 77/2020 que procede a primeira
alteração da portaria conjunta 51/2020 de 23 de setembro que estabelece o preço
fixo do teste RP-PCR, para diagnóstico de SARS-CoV-2, passando a ser o preço
fixo para 6 500$00, o valor a ser pago para a realização de teste RT-PCR.



18 de dezembro de 2020: Resolução nº 171/2020 que Cria a Comissão Nacional
de Coordenação para a introdução da vacina contra a COVID-19.
14 de dezembro de 2020: Resolução nº 166/2020 que altera a Resolução 138/2020
de 12 de outubro e autoriza a retoma do trafego aéreo e marítimo comercial de
passageiros com destino e a partir de Cabo Verde.
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14 de dezembro de 2020: Resolução nº 169/2020 que autoriza a realização de teste
de antigénio (Ag-RDT) para detenção do SARS-CoV-2, bem como redefine os
critérios de obrigatoriedade de apresentação de teste de despiste nas viagens interilhas.
14 de dezembro de 2020: Resolução nº 169/2020 que prorrogou o estado de
calamidade na ilha do Fogo e decretou estado de contingência na ilha de Santiago e
prorrogou o mesmo estado nas demais ilhas.
14 de dezembro de 2020: Resolução nº 169/2020 que publicação de algumas
medidas de prevenção e propagação da covid-19 aplicáveis à quadra festiva de natal
e fim do ano.

Recomendações






Continuação da oferta de cuidados de serviços essenciais da saúde, tais como
consultas pré-natais, vacinação, consultas dos utentes com doenças crónicas;
Reforço da informação sobre a utilização de máscaras, higienização das mãos e
distanciamento físico;
Utilização da linha verde 8001112 para informação e orientação relativas a COVID19;
Garantir stock adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os
profissionais de saúde e outros profissionais na linha frente;
Fiscalização da implementação das medidas preventivas pela equipa coordenada
pelo Serviço Nacional de Proteção Civil.

Notícias
Ministro da Saúde e da Segurança Social visita os laboratórios de diagnóstico de
Covid-19 na Praia
O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo
do Rosário, efetuou na tarde desta quarta-feira, 30
de dezembro, uma visita aos laboratórios de
virologia do INSP sitos Hospital Dr. Agostinho Neto
e na UNICV, ambos com valência no diagnóstico do
SARS-CoV-2, pela técnica de biologia molecular.
Acompanhado da Presidente do Instituto Nacional
de Saúde Pública, Maria da Luz Lima Mendonça, a
equipa fez-se acompanhar no HAN pelo Diretor do Hospital Agostinho Neto, Imadueno
Cabral e do Diretor Clínico do HAN, Victor Costa, Arlindo do Rosário foi apreciar in loco o
trabalho e a dinâmica presente nos laboratórios, agora com menos demanda, devido a
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diminuição do número de amostras bem como constar o contributo dos novos
equipamentos adquiridos pelo Governo de Cabo Verde (sequenciador e extrator
automático) para reforçar a capacidade de diagnóstico da Covid-19 no país.
Durante a estada no laboratório, Arlindo do Rosário disse que esta visita é simbólica e os
profissionais de laboratórios representam todos os profissionais de saúde. “Distinguir, de
certa forma, o pessoal do Laboratório que durante o ano de 2020 foi um dos grupos
profissionais que teve maiores exigências de algo que era novo e que se precisava
desenvolver competências e também exigências de um país que, inicialmente não estava
preparado para enfrentar esta pandemia”.
Segundo o Ministro conseguiu-se, de uma forma muito consistente e organizada dar
respostas necessárias e eficazes fazendo com que rapidamente o país tenha adquirido
competência consolidada em termos de diagnóstico na área de diagnóstico de SARS-CoV2, mas também para outros vírus” salientou.
De acordo com este governante, isso é sem dúvida uma grande valia para o país, abrindo
a possibilidade de alargamento de diagnóstico de doenças provocadas por vírus nas
outras ilhas como as de São Vicente, Sal e Fogo.
“Digamos que fomos colocados a prova e soubemos responder, vamos continuar a
responder dessa forma.”
O Ministro encorajou os profissionais do Laboratório e a todos os profissionais de saúde a
perseguirem firme com todo o trabalho que veem realizando para o bem da saúde pública
de todos os Cabo-verdianos e desejou votos de um bom ano de 2021 a todos os
profissionais de saúde.

Laboratório de virologia de São Vicente ganha certificado de qualidade em
segurança sanitária
O laboratório de diagnóstico de COVID-19 em
São Vicente, que está sob a coordenação do
INSP, recebeu a 19 de dezembro de 2020, o
certificado de qualidade em segurança sanitária
como instituição limpa e segura. O selo de
qualidade foi-lhe atribuída pela ERIS por este
serviço estar em conforme com todas as normas
de segurança sanitária, aplicável às instituições,
empresas, serviços ou atividades, bem como os
procedimentos específicos a observar por razões
de saúde publica no contexto de prevenção da contaminação por SARS-Cov-2 conforme
resolução nº 92/2020 de 4 de Julho.
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