NEWSLETTER
COVID-19 CABO VERDE
Periodicidade: Semanal
Edição: Nº 20 – de 09 de Abril de 2021
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A chegada do boeing da Cabo Verde Airlines é uma luz no fundo do
túnel na retoma da ligação do país com o turismo e com a nossa
diáspora em particular. Apesar do momento difícil que o mundo
atravessa, o governo de Cabo Verde congratula-se com a conclusão
do processo e chegada do avião ao país, pois demonstra que a aposta
na reabertura se manteve forte, com foco na conetividade e no
regresso do turismo. Trata-se de um momento importante para Cabo
Verde e para os cabo-verdianos uma vez que marca o regresso dos
voos da nossa companhia de bandeira e certamente espelha a retoma
do turismo e dos diversos setores da economia nacional. Mesmo com
os impactos da pandemia da covid-19 que afetou fortemente o setor
dos transportes aéreos a nível mundial, e também Cabo Verde, o
nosso compromisso é continuar a trabalhar para assegurar que o início
das operações aconteça o mais breve possível. Nesse sentido,
apelamos a todos o cumprimento rigoroso das normas e medidas de
segurança sanitária em vigor.

Situação atual

Ao final da décima terceira semana epidemiológica de 2021 Cabo Verde registava 17871
casos acumulados de COVID-19. Nesse dia, 4 de abril, o país registava 1205 casos ativos,
16480 casos recuperados e 173óbitos por COVID-19. Na semana epidemiológica 13, o país
registou oito (8) óbitos por COVID-19.
No período correspondente às semanas epidemiológicas 12 e 13 (22/03/2021 a 04/04/2021),
o país registou mais 1426 casos confirmados de COVID-19. Nesse período, não foram
notificados casos de infeção pelo SARS-CoV-2 apenas na ilha da Brava (Tabela 1).
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Tabela 1. Número de casos notificados e incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias, de COVID-19 por
100 mil habitantes, de 22/03/2021 a 04/04/2021

Nº de casos
notificados**

Incidência nos últimos 14 dias/100
mil

Santo Antão

33

90

São Vicente

190

222

São Nicolau

61

525

Sal

269

633

Boavista

102

487

2

26

753

245

Fogo

16

49

Brava

0

0

1426

25
253

Ilha

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 04/04/2021**

No período de 22/03/2021 a 04/04/2021, a taxa cumulativa dos casos de COVID-19
notificados foi de 253 casos por 100 mil habitantes, ao nível nacional. A ilha do Sal reportou
a maior taxa cumulativa dos casos notificados nos últimos 14 dias, com 633 por 100 mil
habitantes, seguida das ilhas de São Nicolau (525) e Boavista (487). A taxa cumulativa
manteve-se abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes apenas nas ilhas da Brava (Tabela 1).
Na semana epidemiológica 13 foram processadas 5939 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 12.6% e uma taxa de despistagem de 1055 testes
realizados por 100 mil habitantes. As ilhas de Boavista, Sal e Santiago reportaram as mais
altas taxas de positividade no período em análise, com 17.8%, 15% e 13.5%, 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 13 (29/03/2021 a 04/04/2021)

Taxa de

Realizados*

positividade (%)

Santo Antão

2884

9,0%

627

São Vicente

130

10,1%

1306

São Nicolau

0

8,9%

3086

Sal

233

15,0%

1976

Boavista

1119

17,8%

1579

Maio

840

6,1%

426

Santiago

369

13,5%

909

Fogo

331

4,6%

375

Brava

33

-

0

Cabo Verde

5939

12,6%

1055

Ilha




Taxa de

Nº de teste

despistagem por 100
mil hab.

Total de testes realizados por RT-PCR e testes rápidos de antigénio
Fonte: Laboratórios de virologia do INSP e SVIR/DNS/MSSS, até 04/04/21
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Figura 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha
(22/03/2021 a 04/04/2021) e taxa de positividade na última semana (29/03/2021 a 04/04/2021)1.

Figura 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias (22/03/2021 a 04/04/2021) 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 interilhas
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