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Situação Epidemiológica de COVID-19 em Cabo Verde

Editorial
A pandemia da COVID-19 continua a curva ascendente desde finais
de março, colocando o país no grupo dos países com mais casos
positivos por dia no mundo. Vários fatores podem explicar esse
fenómeno, desde aumento de testagem, circulação da variante a
algum relaxamento da adoção das medidas preventivas por parte da
população associado a celebrações políticas e eventualmente
religiosas. Os serviços de saúde têm acompanhado a situação com
alguma preocupação, mantendo a resiliência habitual, tanto que, não
há registo de colapso no sistema. A população com menos de 50 anos
continua sendo a mais afetada e na maior parte dos casos sem
sintomas. Para fazer face a esta situação as estratégias de
comunicação de risco e de fiscalização estão a ser reforçadas e mais
assertivas.
Maria da Luz Lima
Presidente do Instituto
Nacional de Saúde Pública

O programa de vacinação continua a correr no ritmo previsto e esperase que o número de casos venha a diminuir aliviando um pouco mais
a pressão nos serviços de saúde e nos profissionais de saúde que
contam com o bom senso da população.
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.

Situação atual

Ao final da décima sexta semana epidemiológica de 2021 Cabo Verde registava 22349 casos
acumulados de COVID-19. Nesse dia, 25 de abril, o país registava 2928 casos ativos, 19204
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casos recuperados e 203 óbitos por COVID-19. Na semana epidemiológica 16, o país
registou onze (11) óbitos por COVID-19.
No período correspondente às semanas epidemiológicas 15 e 16 (12/04/2021 a 25/04/2021),
o país registou mais 3336 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 12/04/2021 a 25/04/2021

Nº de casos
notificados**

Incidência nos últimos 14 dias/100
mil

Santo Antão

202

556

São Vicente

487

568

São Nicolau

168

1491

Sal

334

786

Boavista

138

658

88

1136

1890

622

Fogo

29

89

Brava

0

0

3336

592

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 25/04/2021**

No período de 12/04/2021 a 25/04/2021, a taxa cumulativa dos casos de COVID-19
notificados foi de 592 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 1491 por
100 mil habitantes, seguida das ilhas do Maio (1136) e Sal (786). A taxa cumulativa mantevese abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes apenas nas ilhas da Brava (Tabela 1).
Na semana epidemiológica 16 foram processadas 9858 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 19.9% e uma taxa de despistagem de 1750
testes realizados por 100 mil habitantes. As ilhas de Santiago, Sal e Maio reportaram as mais
altas taxas de positividade no período em análise, com 23.5%, 20.6% e 20.4%,
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 15 (12/04/2021 a 18/04/2021)

Taxa de

Realizados*

positividade (%)

Santo Antão

983

13,4

2 647

São Vicente

1704

17,6

1 989

São Nicolau

515

17,5

4 306

Sal

860

20,6

2 023

Boavista

655

15,7

3 125

Maio

343

20,4

4 428

Santiago

4540

23,5

1 431

Fogo

245

9,0

708

Brava

13

0,0

243

Cabo Verde

9858

19,9

1 750

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 25/04/21
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Figura 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha
(12/04/2021 a 25/04/2021) e taxa de positividade na última semana (19/04/2021 a 25/04/2021)1.

Figura 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias (12/04/2021 a 25/04/2021) 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
Edição e Publicação:

Departamento de Cooperação e Desenvolvimento Institucional do Instituto Nacional de
Saúde Pública
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