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CABO VERDE

O arquipélago de Cabo Verde situado 
na região Oeste Africana eliminou o 
paludismo por duas vezes em sua história, 
e esta restabeleceu-se em duas ocasiões.
Após reduzir a transmissão para apenas 7 casos em 2015, houve um ressurgimento de 48 casos 

reportados em 2016 que conduziram a uma epidemia com 423 casos em 2017, todos localizados 

no municipio de Praia. Uma investigação revelou a redução da cobertura da pulverização 

intradomiciliária (PID) e a fraca qualidade das intervenções em geral, como os principais 

factores  provavéis que conduziram a este aumento de infecções. Em resposta, as autoridades 

implementaram uma abordagem melhorada e direcionada da PID. Os casos importados 

continuam a ser preocupação adicional para Cabo Verde  uma vez que o fluxo migratório 

constante entre o arquipélago e a parte continental Africana  resulta em infecções importadas 

que iniciam a transmissão local de casos. O plano nacional estratégico para eliminação cobriu o 

período 2014-2017, e esforços estão sendo implementados para rever a estratégia com grande 

ênfase para o alcance do objectivo do país de eliminação em 2020 a luz da recente epidemia.
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VOLTANDO AO CAMINHO
Cabo Verde necessitará de:

Por em ação uma nova estratégia de eliminação baseada nos sucessos do período 2014-2017 
com ênfase adicional na prevenção do reestabelecimento.

Fortalecer a vigilância e o controle vetorial na prevenção de transmissão autóctone. A epidemia 
de 2017 colocou em evidência o risco que possui a realização incorreta de intervenções 
essenciais em paludismo.

Aumentar a participação da comunidade nas medidas de controle do paludismo em todas as 
10 ilhas. Mesmo que historicamente o paludismo tenha-se concentrado na ilha de Santiago, o 
grau de movimento das pessoas entre as outras ilhas exigem melhorar a consciência pública em 
geral em relação ao paludismo.

CABO VERDE

População em alto risco: 
Trabalhadores migrantes e 
residentes em Praia

Espécies de paludismo dominantes: 
Plasmodium falciparum (100%)

Número de áreas (focos) com transmissão 
activa de paludismo: 20

Número de pessoas em risco nessas 
áreas: 171 000

EM DESTAQUE

IMPACTO DE PALUDISMO
número de casos locais de paludismo 2010-2017
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Fonte: Relatório mundial da malária 2018
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