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Ao final da vigésima quarta semana epidemiológica de 2021 Cabo Verde registava 32039 

casos acumulados de COVID-19. Nesse dia, 20 de junho, o país registava 646 casos ativos, 

31091casos recuperados acumulados e 283 óbitos acumulados por COVID-19. Na semana 

epidemiológica 24 o país registou oito (8) óbitos por COVID-19. 

NEWSLETTER 
COVID-19 CABO VERDE 

Com as medidas tomadas desde finais de abril, 

nomeadamente a declaração do estado de calamidade  e o 

reforço da comunicação de risco, verificou-se uma 

diminuição importante dos casos de COVID-19 em todo o 

país. Os serviços de saúde têm acompanhado a situação 

com alguma tranquilidade, ao mesmo tempo que a 

administração das vacinas retoma um ritmo razoável com o 

propósito de se vacinar cerca de setenta porcento da 

população até final do ano.. A população com mais de 40 

anos já é elegível para vacinação com o reforço da 

vacinação nas principais Ilhas turísticas. Com esta 

estratégia, prevê-se a abertura da fronteira para o retoma do 

turismo. Isso traz uma perspetiva positiva sobretudo na área 

da economia.  

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. 
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No período correspondente às semanas epidemiológicas 23 e 24 (07/06/2021 a 20/06/2021), 

o país registou mais 898 casos confirmados de COVID-19 (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 07/06/2021 a 20/06/2021 

Ilha Nº de casos notificados** Incidência nos últimos 14 dias/100 mil 

Santo Antão 100 282 

São Vicente 94 110 

São Nicolau 33 304 

Sal 12 28 

Boavista 13 62 

Maio 38 491 

Santiago 337 113 

Fogo 136 426 

Brava 135 2525 

Cabo Verde 898 159 

Fonte: SVIR, DNS, MSSS, até 20/06/2021** 

 

No período de 07/06/2021 a 20/06/2021, a taxa Incidência cumulativa dos casos de COVID-

19 notificados foi de 159 casos por 100 mil habitantes, ao nível nacional. A ilha da Brava 

reportou a maior taxa de incidência cumulativa dos casos notificados nos últimos 14 dias, 

com 2525 por 100 mil habitantes, seguida pelas ilhas de Maio (491) e Fogo (426). Todas ilhas 

registraram taxas cumulativas acima de 25 casos por 100 mil habitantes (Tabela 1).  

Na semana epidemiológica 24 foram processadas 5483 amostras a nível nacional, por 

métodos de RT-PCR e testes rápidos de antigénio (Ag-RDT). Nessa semana, o país registou 

uma taxa de positividade de 7.1% e uma taxa de despistagem de 974 testes realizados por 

100 mil habitantes. As ilhas de Brava, Fogo e Santo Antão reportaram as mais altas taxas de 

positividade no período em análise, com 26%, 10.5% e 9.3%, respetivamente (Tabela 2).  
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Tabela 2. Número de testes realizados, taxa de positividade e taxa de despistagem por 100 mil habitantes 
na semana epidemiológica 24 (14/06/2021 a 20/06/2021) 

*Total de testes realizados por RT-PCR e Ag-RDT 

 Fonte: Laboratórios de virologia do INSP e SVIR/DNS/MSSS, até 20/06/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilha Nº de teste 

Realizados* 

Taxa de 

positividade (%) 

Taxa de 

despistagem por 100 

mil hab. 

Santo Antão 386 9,3%  1 039    

São Vicente 1099 3,7%  1 283    

São Nicolau 298 5,7%  2 492    

Sal 437 0,5%  1 028    

Boavista 186 2,2%  887    

Maio 291 3,1%  3 756    

Santiago 1890 7,6%  596    

Fogo 608 10,5%  1 756    

Brava 288 26,0%  5 387    

Cabo Verde 5483 7,1%  974    
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Figura 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha 

(07/06/2021 a 20/06/2021) e taxa de positividade na última semana (14/06/2021 a 20/06/2021)1. 

 

 

Figura 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias (07/06/2021 a 20/06/2021) 
 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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