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Ao final da décima quarta semana epidemiológica de 2021 Cabo Verde registava 19005 

casos acumulados de COVID-19. Nesse dia, 11 de abril, o país registava 1613 casos ativos, 

17197 casos recuperados e 182 óbitos por COVID-19. Na semana epidemiológica 14, o país 

registou nove (9) óbitos por COVID-19. 

NEWSLETTER 
COVID-19 CABO VERDE 

Treze meses após o surgimento do primeiro caso de COVID-19 em 

Cabo Verde, os números não param de aumentar. Após um período 

de relativa acalmia, eis que, há cerca de uma semana o país regressa 

a mais de cem casos diários. Esse ciclo segue um pouco a tendência 

mundial que provavelmente estará relacionado com um certo 

relaxamento das medidas preventivas associada às festividades da 

Páscoa ou com início da vacinação no país que, pode estar ligado a 

alguma tranquilidade. 

Essa tendência crescente poderá se prolongar até finais de abril, 

devido a provável efeito da campanha para as eleições legislativas. 

Esperamos que, no mês do Maio, com uma maior percentagem da 

população vacinada e uma maior consciencialização da população a 

curva epidémica volte a decrescer, e aliviar um pouco mais os serviços 

de prestação de cuidados de saúde. 

A novidade desta semana é a abertura do laboratório para diagnóstico 

de SARS-CoV-2 na Ilha da Boavista, uma das principais Ilhas 

turísticas, com uma capacidade de liberação de resultados que poderá 

ir a mais de 800 por dia, contribuindo assim, de uma maneira tranquila 

para a retoma da normalidade da Ilha com a chegada esperada de 

amigos e turistas.   

As autoridades sanitárias continuam a contar e a fazer um forte apelo 

da população para não baixar a guarda na implementação das 

medidas preventivas pois só assim, o país poderá rapidamente 

retornar à normalidade social e económica. 

 

 

Maria da Luz Lima 
Presidente do Instituto 

Nacional de Saúde Pública 

Editorial 
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No período correspondente às semanas epidemiológicas 13 e 14 (29/03/2021 a 11/04/2021), 

o país registou mais 1959 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 29/03/2021 a 11/04/2021 

Ilha 
Nº de casos 
notificados** 

Incidência nos últimos 14 dias/100 
mil 

Santo Antão 41 112 

São Vicente 215 251 

São Nicolau 176 1516 

Sal 352 828 

Boavista 118 563 

Maio 3 39 

Santiago 1041 340 

Fogo 13 112 

Brava 0 0 

Cabo Verde 1959 348 

Fonte: Serviço de Vigilância e Resposta (SVIR) da Direção Nacional de Saúde (DNS), Ministério de Saúde e 
Segurança Social(MSSS), até 11/04/2021** 

 

 

No período de 29/03/2021 a 11/04/2021, a taxa cumulativa dos casos de COVID-19 

notificados foi de 348 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 1516 por 

100 mil habitantes, seguida das ilhas de Sal (828) e Boavista (563). A taxa cumulativa 

manteve-se abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes apenas nas ilhas da Brava (Tabela 1).  

Na semana epidemiológica 14 foram processadas 7130 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 16.4% e uma taxa de despistagem de 1266 testes 

realizados por 100 mil habitantes. As ilhas de São Nicolau, Santiago e Sal reportaram as mais 

altas taxas de positividade no período em análise, com 22.5%, 20% e 17.4%, 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 14 (05/04/2021 a 11/04/2021) 

 

 

 
 

 Total de testes realizados por RT-PCR e testes rápidos de antigénio 

 Fonte: Laboratórios de virologia do INSP e SVIR/DNS/MSSS, até 11/04/21 

 

 

 

 

Ilha 
Nº de teste 

Realizados* 

Taxa de 

positividade (%) 

Taxa de  

despistagem por 100 

mil hab. 

Santo Antão 234 
8,5  630    

São Vicente 1150 
8,3  1 342    

São Nicolau 590 22,5  4 934    

Sal 1273 17,4  2 994    

Boavista 377 
11,4  1 799    

Maio 19 
5,3  245    

Santiago 3252 20,0  1 025    

Fogo 198 3,5  572    

Brava 37 
0,0  692    

Cabo Verde 7130 16,4  1 266    
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Figura 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha 
(29/03/2021 a 11/04/2021) e taxa de positividade na última semana (05/04/2021 a 11/04/2021)1. 

 

 

 

Figura 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias (29/03/2021 a 11/04/2021) 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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Ficha Técnica  

Observatório Nacional de Saúde do 
Instituto Nacional de Saúde Pública 
Direção Nacional de Turismo e Transportes 
Serviço da Vigilância Integrada e Resposta,  
Direção Nacional de Saúde, Ministério de Saúde e Segurança Social 
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