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Situação Epidemiológica de COVID-19 em Cabo Verde
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Numa altura em que começam a chegar a Cabo Verde mais
voos semanais da europa com turistas, a agência holandesa
reisgraag.nl acaba de distinguir o país com o galardão de ouro
“Destination Tourism Awards 2021”. Esta distinção veio
confirmar o longo trabalho que vem sendo feito, na melhoria e
qualificação do destino, tanto da parte dos operadores como
das instituições públicas e privadas que operam no setor. Esse
prémio veio reforçar a confiança na estratégia que o país vem
implementando que agora sai reforçada pela forma como o
governo atuou desde do início na legislação e aplicação de
medidas de segurança sanitária, confirmado pelo início da
campanha de vacinação a 18 deste corrente mês de março.
Os profissionais do turismo são considerados no plano
aprovado pelo governo como um grupo prioritário. Para tal,
continuamos a apelar, a todos, que continuem a cumprir com
máxima atenção as recomendações de proteção.

Situação atual

Ao final da décima primeira semana epidemiológica de 2021 Cabo Verde registava 16491
casos acumulados de COVID-19. Nesse dia, 21 de março, o país registava 567 casos ativos,

15752 casos recuperados e 159 óbitos por COVID-19. Na semana epidemiológica 11, o país
registou três (3) óbitos por COVID-19.
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No período correspondente às semanas epidemiológicas 10 e 11 (08/03/2021 a 21/03/2021),
o país registou mais 713 casos confirmados de COVID-19. Nesse período, não foram
notificados casos de infeção pelo SARS-CoV-2 apenas na ilha da Brava (Tabela 1).

Tabela 1. Número de casos notificados e incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias, de COVID-19 por
100 mil habitantes, de 08/03/2021 a 21/03/2021

Ilha

Nº de casos
notificados**

Incidência nos últimos 14 dias/100 mil

Santo Antão

29

79

São Vicente

53

62

São Nicolau

54

464

120

282

32

153

0

0

404

131

Fogo

21

65

Brava

0

0

713

127

Sal
Boavista
Maio
Santiago

Cabo Verde

Fonte: Serviço de Vigilância e Resposta (SVIR) da Direção Nacional de Saúde (DNS), Ministério de Saúde e
Segurança Social(MSSS), até 21/03/2021**

No período de 08/03/2021 a 21/03/2021, a taxa cumulativa dos casos de COVID-19
notificados foi de 127 casos por 100 mil habitantes, ao nível nacional. A ilha de São Nicolau
reportou a maior taxa cumulativa dos casos notificados nos últimos 14 dias, com 464 por 100
mil habitantes, seguida das ilhas de Sal (282) e Boavista (153). A taxa cumulativa mantevese abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes apenas nas ilhas da Brava e do Maio (Tabela
1).
Na semana epidemiológica 11 foram processadas 4550 amostras a nível nacional, por
métodos de RT-PCR, GeneXpert® e testes rápidos de antigénio (Ag-RDT). Nessa semana,
o país registou uma taxa de positividade de 8.7% e uma taxa de despistagem de 807 testes
realizados por 100 mil habitantes. As ilhas do Sal, Santiago e Boavista reportaram as mais
altas taxas de positividade no período em análise, com 16.7%, 11.2% e 10.9%,
respetivamente (Tabela 2).
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Tabela 2. Número de casos, taxa de positividade e taxa de despistagem por 100 mil habitantes
na semana epidemiológica 11 (15/03/2021 a 21/03/2021)

Ilha

Nº de teste

Taxa de

Taxa de

Realizados*

positividade (%)

despistagem por 100 mil hab.

Santo Antão

260

4,2

700

São Vicente

834

3,1

974

São Nicolau

501

5,0

4189

Sal

526

16,7

1237

Boavista

137

10,9

654

Maio

23

0

297

Santiago

2029

11,2

640

Fogo

168

3,6

485

Brava

72

0

1347

Cabo Verde

4550

8,7

808




Total de testes realizados por RT-PCR e testes rápidos de antigénio
Fonte: Laboratórios de virologia do INSP e SVIR/DNS/MSSS, até 21/03/21
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Figura 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha
(08/03/2021 a 21/03/2021 ) e taxa de positividade na última semana (15/03/2021 a 21/03/2021 )1.

Figura 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias (08/03/202
1 a 21/03/2021) por 100 mil habitantes, por ilha.

1

Mapa elaborado de acordo com a resoluçao 169/2020. Cabo Verde, BOLETIM OFICIAL, Cabo Verde: Boletim Oficial I serie,
numero 132 de 19 de novembro de 2020, 2020, p. 2945.
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Critérios de realização de testes para viagens interilhas
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