
 
 
 
 
 
Os dados neste boletim fazem referência: de segunda-feira, dia 22/03 a domingo, dia 04/04/21 

 

 
DESTAQUE DA SEMANA: 

	  

   A	  quinzena	  ficou	  marcada	  com	  noventa	  e	  cinco	  (95)	  casos	  novos	  de	  COVID-‐19,	  e	  
cento	  e	  sessenta	  e	  dois	  (162)	  recuperados;	  
   Terminou	   a	   primeira	   fase	   da	   campanha	   de	   vacinação	   contra	   COVID-‐19,	   que	  
conforme	   dados	   preliminares	   foram	   administradas	   de	   15	   a	   31	   de	  março	   12367	  
doses	  (de	  12000	  previstas)	  da	  vacina	  AstraZeneca	  e	  notificados	  32	  casos	  ligeiros	  de	  
manifestações	  adversas	  pós-‐vacinação	  de	  MAPI.	  De	  recordar	  que	  esta	  primeira	  fase	  
estava	  destinada	  ao	  grupo	  de	  risco	  como:	  aos	  profissionais	  de	  saude,	  assistentes	  
sociais	  em	  instituições	  de	  cuidados	  e	  idosos	  com	  idade	  compreendida	  entra	  60	  a	  64	  
anos;	  
   Face	  a	  situação	  de	  COVID-‐19-‐19	  no	  país,	  o	  Governo	  decidiu	  prorrogar,	  até	  ao	  dia	  15	  
de	  abril	  de	  2021	  a	  Situação	  de	  calamidade	  em	  todo	  o	  território	  nacional,	  nos	  termos	  
da	  Lei	  nº4/2016	  -‐	  Lei	  de	  base	  da	  protecção	  civil	  e	  de	  bombeiros.	  	  
	  

DADOS GLOBAIS EPIDEMIOLÓGICOS E VIGILÂNCIA DA COVID-19 NO PAÍS: 
 

NÚMERO	  DE	  CASOS	  
CONFIRMADOS	  

NESTA	  QUINZENA:	  
	  

95	  

NÚMERO	  DE	  RECUPERADOS	  
NESTA	  QUINZENA:	  

	  
	  

162	  

NÚMERO	  DE	  ÓBITOS	  
NESTA	  QUINZENA:	  

	  
	  

01	  

NÚMERO	  DE	  CASOS	  
HOSPITALIZADOS	  NESTA	  

QUINZENA:	  
	  

09	  

	  
	  

TAXA	  
DE	  ATAQUE	  :	  

	  
1020/	  	  
100.000	  

	  

NÚMERO	  DE	  CASOS	  
ACUMULADOS	  
CONFIRMADOS:	  

	  

2240	  
	  

NÚMERO	  DE	  RECUPERADOS	  
ACUMULADOS	  :	  

	  

2131	  

NÚMERO	  DE	  ÓBITOS	  
ACUMULADOS	  :	  	  

	  

35	  

NÚMERO	  TOTAL	  DE	  
CONFIRMADOS	  ENTRE	  O	  
PESSOAL	  DE	  SAÚDE:	  	  

120	  

Fonte: Departamento de Vigilância – Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 
	  
	  

	  
Gráfico	  1:	  Distribuição	  dos	  casos	  positivos	  e	  óbitos	  por	  Distrito	  

Fonte:	  Departamento	  de	  Vigilância	  –	  Ministério	  da	  Saúde	  de	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  
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Casos	  positivos Obitos

da	  Cruz	  Vermelha	  de	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  
Telefone:	  +239.	  2222305	  	  -‐	  e-‐mail:	  cruzvermelhastome@gmail.com	  

Facebook.com/CruzVermelhaSaoTome	  

EDIÇÃO	  Nº	  20	  
De	  05/04/2021	  



COORDENAÇÃO  

   A	  Cruz	  Vermelha	  de	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  reuniu	  com	  a	  equipa	  dos	  Agentes	  de	  Saúde	  
Comunitária	  para	  fazer	  avaliação	  das	  ações	  no	  terreno	  no	  âmbito	  de	  mobilização	  
sobre	  COVID-‐19	  envolvidos,	  bem	  como	  traçar	  novas	  estratégias	  de	  sensibilização	  
nas	  comunidades	  onde	  estão	  inseridos.	  	  
	  

  
Reunião com os Agentes de Saude 

 
COMUNICAÇÃO DE RISCO E ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO 

 
   A	  equipa	  de	  sensibilização	  para	  a	  comunicação	  de	  risco	  da	  Cruz	  Vermelha,	  estave	  
no	   terreno	   na	   sensibilização	   porta	   a	   porta	   da	   população	   para	   a	   mudança	   de	  
comportamento	  e	  adoção	  de	  medidas	  preventivas	  contra	  a	  COVID-‐19.	  Nesta	  ultima	  
semana	  a	  equipa	  deslocou-‐se	  as	  comunidades	  de:	  Filipina,	  Lemos	  centro	  e	  Lemos	  
cima,	  Pão	  Sabão,	  Folha	  Fede,	  Cruzeiro	  e	  Milagrosa	  do	  Distrito	  de	  Mé	  Zochi.	  

 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS SOBRE A HIGIENE, AGUA E SANEAMENTO 

	  
   Já	   está	   na	   Região	   Autónoma	   de	   Príncipe	   os	   materiais	   para	   a	   montagem	   dos	  
lavatórios	  nesta	  parcela	  de	  territorio	  nacional	  no	  quadro	  das	  accoes	  de	  prevencao	  
contra	  COVID-‐19,	  dentre	  os	  materiais	  constam	  lavatórios,	  tubos	  PVC,	  tubos	  idronil,	  
curvas,	  abraçadeiras,	  torneiras	  para	  lavatorios	  e	  torneiras	  de	  passagem,	  cimentos,	  
e	  muitos	  outros	  materiais	  afins.	  

  
Materiais enviados a RAP 

 
 
 

 
 



INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS NA LUTA CONTRA COVID-19  

	  
   Com	  a	  constatação	  de	  uma	  diminuição	  do	  número	  de	  casos	  de	  COVID-‐19	  e	  aumento	  
do	  número	  de	  pessoas	  recuperadas	  em	  São	  Tomé	  e	  a	  estabilização	  da	  situação	  na	  
Região	  Autónoma	  do	  Príncipe	  nos	  últimos	  dias,	  assim	  como	  a	  diminuição	  da	  taxa	  de	  
internamentos	  nos	  hospitais	  de	  campanha,	  o	  Governo	  prorrogou,	  até	  ao	  dia	  15	  de	  
abril	  de	  2021,	  a	  Situação	  de	  Calamidade	  em	  todo	  o	  território	  nacional,	  mantendo-‐
se	  todas	  as	  medidas	  de	  restrição	  que	  se	  encontram	  atualmente	  em	  vigor	  até	  ao	  dia	  
4	  de	  abril,	  domingo	  de	  Páscoa,	  nomeadamente:	  

ü   Limitação	  de	  aglomeração	  de	  pessoas	  nas	  vias	  públicas	  à	  um	  máximo	  de	  8;	  
ü   Confinamento	  domiciliar	  obrigatório	  para	  pessoas	  com	  resultado	  de	  teste	  do	  

COVID	  19	  positivo	  e	  dos	  contatos	  diretos,	  como	  forma	  de	  diminuir	  o	  risco	  de	  
contágio;	  

ü   Obrigação	  de	  uso	  correto	  de	  máscara,	  por	  todos	  os	  cidadãos	  a	  partir	  dos	  10	  
anos	  de	  idade,	  nos	  espaços	  fechados,	  recintos	  escolares	  e	  nas	  viaturas	  públicas	  
e	  privadas;	  

ü   Obrigação	  de	  lavagem	  das	  mãos	  com	  água	  e	  sabão	  ou	  de	  desinfeção	  com	  
álcool	  gel,	  à	  entrada	  de	  todos	  os	  estabelecimentos	  e	  instituições	  públicas	  ou	  
privadas	  de	  acesso	  público;	  

ü   Respeito	  pela	  orientação	  de	  distanciamento	  físico	  entre	  os	  cidadãos	  em	  todos	  
os	  locais	  de	  acesso	  público	  (1,5	  m	  de	  distância,	  no	  mínimo).	  

   O	  Primeiro-‐ministro	  e	  a	  Ministra	  da	  Educação	  visitaram	  em	  19	  de	  Março	  algumas	  
escolas	  do	  país	  para	  verificar	  o	  grau	  de	  cumprimento	  das	  medidas	  sanitárias	  em	  
vigor	  em	  prol	  da	  prevenção	  de	  COVID-‐19;	  
	  
   O	   Ministro	   da	   Saúde,	   a	   Representante	   da	   OMS	   e	   o	   Representante	   do	   UNICEF	  
tranquilizaram	  a	  populacao	  atraves	  de	  uma	  Conferência	  de	  imprensa	  conjunta	  onde	  
o	  Governo	  reafirmou	  a	  decisão	  de	  continuar	  a	  aplicação	  da	  vacina	  AstraZeneca	  após	  
as	  revisões	  científicas	  feitas	  pela	  EMA	  e	  pela	  OMS	  que	  confimaram	  que	  esta	  vacina	  
é	  eficaz	  e	  segura;	  
	  
   O	  Ministério	  dos	  Negócios	  Estrangeiros,	  Cooperação	  e	  Comunidades	  organizou	  uma	  
palestra	  virtual	  que	  versou	  na	  análise	  do	   impacto	  da	  pandemia	  de	  COVID-‐19	  em	  
relação	  entre	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  (STP)	  e	  os	  demais	  povos.	  Foram	  participantes	  os	  
parceiros	  de	  cooperação	  de	  STP,	  os	  santomenses	  na	  diáspora,	  o	  Ministério	  da	  Saúde	  
e	  o	  Ministério	  anfitrião;	  

 
   O	  Embaixador	  de	  Portugal	  em	  São	  Tomé	  e	  Príncipe,	  Rui	  Carmo,	  fez	  a	  entrega	  de	  um	  
lote	  de	  materiais	  médicos	  sanitários	   incluindo	   testes	   rápidos	  contra	  Covid-‐19,	  às	  
Forças	  Armadas	  são-‐tomense,	  numa	  cerimónia,	  presidida	  pelo	  Ministro	  da	  Defesa	  
e	  Ordem	  Interna,	  Coronel	  Óscar	  Sousa.	  

 


