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Resumo 

O trabalho teve como o objectivo, analisar a situação epidemiológica da pandemia de 

COVID em São Tomé e Príncipe (STP), com análise prévia da situação epidemiológica 

do mundo, África e CPLP e nas ilhas africanas. Para atingir os objetivos do trabalho foi 

feita uma recolha e análise de informação secundária de dados epidemiológicos sobre a 

matéria, publicadas em vários sites.  Foram consultados indicadores, baseados em 

mensuração absolutas e mensuração relativas em termos matemáticos como aborda PAS 

(sd). Estes indicadores foram apurados pelo Worldometers (2020)  

https://www.worldometers.info/coronavirus num período de referência -  inicio da doença  

até 2 de Julho de 2020.  Os resultados do trabalho indicam que a nível mundial os Estados 

Unidos é o país com maior número de casos de infecções e consequentemente maior 

taxa de mortalidade: Independentemente do rendimento da educação, particularmente a 

esperança média de vida a nascer que constituem a dimensão do índice de 

desenvolvimento humano, quase todos os sistemas de saúde a nível mundial revelam ser 

precários para combater com eficácia COVID 19. Segundo vários autores consultados 

os atrasos na intervenção, politização das medidas restritivas foram as principais causas 

de aumento das taxas de infecções e das taxas de mortalidade. Ao nível da CPLP o 

Brasil e Portugal são países com maior número de infecções e óbitos confirmadas e 

menor número foi registado em Timor. O número de pessoas infetadas com COVID 19 em 

África tem vindo aumentar principalmente na África de Sul e Egipto, mas nunca comparado 

com os casos de infeção e mortalidades na Europa.  
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Em São Tomé e Príncipe, o número de infetados tem vindo aumentar, contudo o número de 

recuperados tem vindo a aumentar significativamente o que pode indicar o sucesso da 

implementação das medidas do plano de contingência, nomeadamente na melhoria, formação de 

quadros, afectação de equipamentos e execução de testes serológicos e recentemente com a 

utilização de PCR. São Tomé e Príncipe no conjunto de pequenas ilhas africanas possui 

no período de referência de estudo maior taxa de mortalidade que pode ser resultado de 

falta de investimento adequado e suficiente no sistema de saúde. Por exemplo nas Ilhas  

Maurícias se investe quase metade do orçamento público em saúde, educação e 

segurança social, é por esta razão que observamos que aquela ilha tem tido melhor 

capacidade resposta a pandemia COVID 19 com cerca de 100% de doentes recuperados, 

ainda por cima com maior número de população. Dados epidemiológicos mais recentes 

sobre STP apontam para mais que 80% de taxa de recuperação e consequentemente uma 

diminuição considerável de número de activos.   
Abreviatura 

BBC- British Broadcasting Corporation 

CPLP- Comunidade de países de expressão portuguesa 

CCD- Centro de controlo de Doença 

CEE- Centro de Estudo Estratégico 

OPAS- Organização Pana - americana de Saúde  

PIB- Produto Interno Bruto 

PNUD- Programa das Nações Unidas 

OMS- Organização mundial da Saúde  

SARS -  Síndrome de Sintomatologia Respiratória Aguda 

STP- São Tomé e Príncipe 

UA- União Africana 
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Introdução 

 

Gorbalenya (2020) define COVID19 como  doença infeciosa causada pelo coronavírus 

da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Os coronavírus são uma grande 

família de vírus que causam várias doenças respiratórias, desde doenças ligeiras como 

a constipação até doenças mais graves como a síndrome respiratória aguda 

grave (SARS). Especialistas indicam que entre outras epidemias causadas por 

coronavírus estão a epidemia de SARS em 2002-2003 e a epidemia de síndrome 

respiratória do Médio Oriente.   

Não se pode prevenir e controlar uma doença sobretudo com efeitos sociais e 

económicos tão devastadores e nefastos sem fazer a utilização adequada da ferramenta 

epidemiológica, quer dizer, da epidemiologia, ciência que Rouquayrol (1988) define 

como aquela que estuda o processo saúde -doença na comunidade, analisando a 

distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos à saúde coletiva, 

propondo medidas especificas de prevenção, de controlo e erradicação. A definição 

mais recente é a de Last (1992) citado pela OMS. Esses autores, definem a 

epidemiologia como o estudo da distribuição e dos determinantes dos estados ou 

acontecimentos de saúde em populações especificadas, bem como a aplicação deste 

estudo no controlo dos problemas de saúde. Stone et al (1996) realçam a importância da 

epidemiologia “é considerada a ciência básica da saúde pública” ... outros autores vão 

mais longe, porque consideram que o objectivo principal da epidemiologia é melhorar a 

saúde das populações. De facto, existe a necessidade de melhorar a saúde   da população de São 

Tomé e Príncipe, país que registou os primeiros casos de COVID 19 em Abril de 2020 e que 

tem 865 casos confirmados no dia 28 de Julho de 2020.  A ocorrência desta pandemia vem 

agravar a situação sanitária do arquipélago, com apenas duas centenas de habitantes, ainda por 

cima   já enormemente vulnerável, devido as ocorrências de outras enfermidades como 

paludismo, HVI, tuberculose, celulite necrotizante, e aumento de prevalência das doenças não 

transmissíveis e crónicas como a hipertensão arterial, diabete etc. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infeciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_por_coronav%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constipa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_do_M%C3%A9dio_Oriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_do_M%C3%A9dio_Oriente
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Mas, porém, o país confronta com a falta de epidemiologistas para fazer estudos sobre o estudo 

da distribuição e dos determinantes dos estados das doenças infectocontagiosas, como os 

supracitados autores conceituam a epidemiologia. É preciso fazer investimento neste tipo de 

capital humano – formação de epidemiologistas. A ausência destes peritos, exerceu influência 

negativa no âmbito da Concepção e desenvolvimento Plano de Contingências da COVID 19 

elaborado pelo governo nomeadamente, na necessidade de realização de estudos sobre a 

transmissão, no apuramento e fornecimento atempado de indicadores epidemiológicos cruciais 

para medir o desempenho da estratégia da prevenção e facilitar todo o processo decisório da 

governação institucional no combate a epidemia.  O país recrutou um epidemiologista cubano, 

mas que chegou tarde, provavelmente devido alguns problemas de natureza logística. 

No entanto, a elaboração de estudos sobre a situação epidemiológica de natureza 

técnica, académica e cientifica sobre as doenças que afectam os seres humanos têm sido 

raros em São Tomé e Príncipe. Na saúde animal destaca os trabalhos de Bonfim (2002) 

sobre a doença da Gravana nas galinhas de foro, Bonfim (2009) -sobre modelo 

epidemiológico e ecológico das doenças transmitidas pelos búzios, Bonfim (2010) 

epidemiologia e impacto económico da introdução da gripe das aves em São Tomé e 

Príncipe. Com exceção de  trabalho de Andrade (2020)  que refere a possibilidade de 

contágio entre as pessoas infetadas, e os primeiros quatros casos de COVID19 

notificados pelas autoridades em 6 de Abril 2020 não dispomos de informação que se 

tenha feito um estudo comparativo a nível regional e internacional  sobre epidemiologia 

de COVID19 em São Tomé e Príncipe e daí a pertinência do nosso trabalho e julgamos 

ainda mais relevante a nossa escolha porque trata-se de uma pandemia nova para os 

governos e comunidades cientifica e a sociedade. Este trabalho teve como o objectivo,  

analisar a  situação epidemiológica da pandemia de COVID em São Tomé e Príncipe, 

com análise prévia da situação epidemiológica do mundo, África e CPLP e nas ilhas 

africanas. Especificamente, o trabalho pretende analisar os indicadores epidemiológicos 

já publicados pelas organizações internacionais e a Direção de Cuidados de Saúde de 

São Tomé e Príncipe. Indicadores esses, que poderão servir para medir o desempenho 

da implementação de planos de contingência de luta coletiva contra a doença 

(avaliação) para que as autoridades possam tomar decisões mais eficazes para reduzir a 

taxa de incidência da COVID 19 a valores ainda mais insignificantes ou regredir a 

doença a uma incidência nula em termos de curva epidémica.  

 



5 
 

Metodologia 

Para atingir os objetivos do trabalho foi feita uma recolha e análise de informação 

secundária de dados epidemiológicos sobre a matéria, publicadas em vários sites (ver 

referências eletrónicas). Foram consultados indicadores, baseados em mensuração 

absolutas e mensuração relativas em termos matemáticos como aborda PAS (sd). A 

primeira mensuração se refere a contagem que segundo o mesmo autor é o número de 

vezes que ocorrem os eventos em estudo, em um determinado tempo e lugar. Os casos 

confirmados,  óbitos, recuperados, activos são exemplos destes indicadores e foram 

apurados pelo Worldometers (2020)  https://www.worldometers.info/coronavirus. 

Os indicadores epidemiológicos como taxas de mortalidade bruta, taxa de incidência, 

taxa de letalidade, utilizados para avaliação da situação epidemiológica foram apurados 

a partir de fórmulas matemáticas referidas no trabalho Rouquayrol (1988), Stone(1996), 

OPAS,(sd) recuperado em https://www.paho.org/hq/index.php?option=com._ 

O período de referência estabelecido neste trabalho refere ao surgimento da doença 

desde do mês de Dezembro na China até 2 de Julho de 2020. No entanto, em termos de 

atualização alguns dados novos relevantes sobre a evolução da doença foram 

apresentados fora deste período até 28 de Julho de 2020.  

De acordo com OMS os indicadores de saúde são parâmetros utilizados com o objetivo 

de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a higidez de agregados humanos, bem como 

fornecer subsídios aos panejamentos de saúde, diríamos, para que os decisores tomem 

medidas mais eficazes contra as epidemias. Este trabalho enferma de dificuldades como 

a falta de apuramento de indicadores epidemiológicos específicos ou desagregados, 

designadamente: distribuição dos determinantes de COVID 19 por sexo, idade, variação 

local e outros fatores de risco endógenos e exógenos relacionados com esta entidade 

mórbida abordados e recomendados também pelos Rouquayrol (1988), Stone (1996 e 

outros autores. Tomemos por exemplo em Angola, a informação diária dos indicadores 

epidemiológicos sobre COVD 19 os lideres sanitários apresentam de forma sucinta os 

dados desagregados. Isto porque, a tentativa junto as autoridades para poder conseguir 

os dados desagregados no período de referência deste trabalho foram infrutíferas. 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com._
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Resultados e discussão 

 Nesta secção do presente trabalho apresenta-se os dados de forma organizada adequada 

para permitir tirar ilações que podem ajudar a tomar decisões mais apropriadas no 

combate contra COVID 19 quer termos mundiais, regional e nacional.  

1- Situação mundial da Pandemia  

Segundo Worldometer's COVID-19 (2020)    o coronavírus COVID 19 afeta 213 países 

e territórios a volta do mundo. Em 00h de 1 de Julho 2020 um total de casos são 

confirmados 10835257, óbitos 519,601 e 6,054,119 recuperados 4261537 casos activos. 

A partir dos dados do quadro permite apurar alguns indicadores epidemiológicos de 

mensuração relativa. Por exemplo, a taxa de mortalidade bruta mundial é de 67 por 

milhão de habitantes, e taxa de letalidade mundial é 4,8% e taxa de incidência mundial, 

assumindo que a toda população mundial está em risco a taxa de incidência é de 5,207 

por milhão de habitantes. A taxa de recuperação mundial de pacientes de COVID 19 é 

de 55,87%. 

Quadro 1- Indicadores epidemiológicos pandemia COV19 no mundo 

Mundo 

total de 

casos 

População 

total 

(bilhões) 

Total de 

óbitos 

Novos casos Recuperados Taxa de 

recuperados 

10835,257 7,7  519,601 40,095 6,054,119 55,87%* 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus * calculo do autor 

 

Fora de período de referência segundo OMS (2020), no dia 29 de Julho foram 

confirmados no mundo 16687774 casos e 657,461 mortos. Quer dizer que casos 

confirmados de COVID 19 e de óbitos quase duplicaram.  

 

 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus
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1.1- Países mais afetados do mundo com COVID19  

O quadro 2 mostra os países com maior número de casos confirmados. Os Estados 

Unidos é o país com maior número de casos de infecções cerca de três milhões, segue o 

Brasil com cerca de dois milhões de infetados, Rússia e Índia com menos de um milhão 

de casos. Os trabalhos de Rouquayrol (1988) e Garavato et al (2017) e Ribeiro (2020) 

referem aos determinantes ou dimensão socioeconómica na saúde, são nomeadamente 

rendimento, educação. Mas se tomamos em consideração a dimensão atual do indicie de 

desenvolvimento humano (Nações Unidas) podemos agregar outra a dimensão 

socioeconómica - esperança média de vida. A análise dos dados observamos que o 

Estados Unidos apesar de ter maior rendimentos 65,112USD de PIB percapita e 99% de 

taxa de alfabetização têm maior número de infecções e menor taxa de recuperação 

(41,88%). A Rússia o PIB percapita. é 12 000 USD, Esperança de vida a nascer 72,66 

anos, taxa de alfabetização 99,7%. India cerca de 3000USD de rendimento percapita e 

com esperança de vida a nascer 69,16 anos, taxa de alfabetização 71,2%. Brasil PIB 

percapita cerca de 7000 USD esperança de vida 75,46 anos, taxa de alfabetização 

94,2%. O Reino Unido tem um rendimento percapita de cerca de 44 mil USD anual 

taxa de alfabetização 99 %, esperança média de vida a nascer 81%. Abaixo se discute 

esta situação paradoxal e controversa a luz das opiniões de vários autores.   

 

1.1.1- Causas de aumento da infeção e mortalidades  

As causas de aumento da epidemia estão relacionadas com o fracasso da implementação 

dos programas de prevenção. Lima (2020) refere o fracasso dos Estados Unidos no 

Combate a pandemia de COVID19, afirmando que “pior: a própria forma como o 

sistema de saúde americano — o mais caro do mundo — é desenhado contribui de 

forma indireta a uma maior expansão de covid-19”. Sputnik (2020) vai mais longe 

destacou o fracasso total e completo do governo em lidar com a crise, marcada por uma 

terrível falha de liderança e próprio atraso na resposta ao vírus.". 

 CEE (2020) analisa os fracassos do Brasil “pandemia atingiu de maneira diferente os 

diversos países e o Brasil foi profundamente impactado devido aos erros do governo 

Federal que adaptou as medidas necessárias para conter o coronavírus.  
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A necropolítica promoveu a morbimortalidade da covid-19 mais que 60 mil mortes, 

possui um coeficiente de incidência de 7.570 casos por milhão de habitantes, em relação 

ao coeficiente de mortalidade nota-se que o Brasil possui 306 mortes por milhão de 

habitantes, mais de 4 vezes a média mundial”.  

Segundo Faleiro(2020) o primeiro ministro atual Johnson não estava à altura da 

responsabilidade, além de falta de equipamentos, parecia defender uma duvidosa 

estratégia de “imunidade de rebanho”, na esperança de que a exposição à doença 

promovesse a imunidade entre a população britânica.  O governo também deixou as 

fronteiras abertas, permitindo a chegada de voos da Itália, da China e dos EUA sem 

qualquer tipo de quarentena até meados de Abril, muito depois que todos os países já 

tivessem determinado a quarentena dos recém-chegado. 

Rússia tem maior taxa de alfabetização, o que facilita a implementação de medidas 

restritivas de prevenção. Ainda assim o coronavírus continua a se propagar na capital, 

mas a prefeitura relaxou surpreendentemente a maioria das restrições de isolamento e 

distanciamento social. Muitos russos vêm nisso uma decisão politicamente motivada 

(Shenderovitch,2020).      

Quanto a Índia eles temiam um desastre na saúde do segundo país mais populoso do 

mundo (aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes), com um sistema de saúde precário 

e enormes bairros marginais em situação de absoluta miséria (Correio 

Brazilense,2020). Ainda assim o número de infetados e óbitos é inferior a Estados 

Unidos e a taxa de recuperação é superior a Estados Unidos (59,37%). 

 

Em suma, análise dos dados apontam para que todos os países fracassem 

independentemente do rendimento, da educação, particularmente a esperança média de 

vida a nascer que pode medir o nível da eficiência dos sistemas de saúde, nota-se que 

todos os sistemas de saúde revelam ser precários para combater com eficácia COVID 

19, podendo questionar o tipo de liderança que tem sido empreendida para este fim. Os 

autores indicam atrasos na intervenção, politização das medidas restritivas (Brasil e 

Estados Unidos, Rússia) precariedade do sistema de serviço na Índia e do próprio 

Brasil, países em vias de desenvolvimento cuja esperança média de vida ao nascer não 

atinge 80 % e rendimento não atinge 8 000USD percapita e a taxa de alfabetização é 

mais baixa.       

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/coronavirus-pandemic-herd-immunity-uk-boris-johnson/608065/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/coronavirus-pandemic-herd-immunity-uk-boris-johnson/608065/
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Quadro 2 Indicadores epidemiológicos dos Países mais afetados de COVID 19 no 

mundo 

Países População 

total 

Casos 

confirmados 

Total de 

óbitos 

Recuperados Taxa de  

recuperados 

Estados 

Unidos 

 

329 634 908 

 

2,781,085 

 

130,813 

 

1,164,794 

 

41,88 

Brasil 211 482 342 1,453,369 60,713 916,147 63,03 

Rússia  146 745 098 661,165 9,683 428,978 64.88 

Índia 1 361 865 555 606,907 17,860 360,378 59,37 

Reino Unido 66 435 550 313,483 43,906 ND ND 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus 

Os dados de 28 de Junho 2020 da OMS indicam que os indicadores epidemiológicos 

degradaram-se enormemente nos Estados Unidos e no Brasil. O Estados Unidos possui 

4209609 casos confirmados e 146331 óbitos e Brasil 2419091 (ver figura 1) casos 

confirmados e 87 004 óbitos. 

 

Figura 1- Brasil ultrapassa um milhão de casos confirmados 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus
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1.2- Situação epidemiológica em África 

Segundo o CDC (2020) citado pelo jornal Tela- non o continente Africano 

anunciou o seu primeiro caso do novo corona vírus / Covid-19 em 15 de Fevereiro de 

2020, dois meses após a primeira identificação na China. Desde a sua chegada ao 

continente, o vírus se espalhou em menos de um mês para mais de 30 países. 

Atualmente a doença afeta 54 países da África. A taxa de recuperação não atinge 50% 

coloca-se grande desafios de diagnóstico a nível de continente porque OMS chama 

atenção que considera-se recuperados aqueles doentes que tiveram dois resultados 

negativos para SARS-CoV-2 com pelo menos um dia de intervalo.  

Quadro - Indicadores epidemiológicos da COVID 19 em África 

 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus 

Em termos de medidas O CDC (2020) indica que 24 países e territórios membros da UA 

decretaram o encerramento total das fronteiras, 10 suspenderam os voos internacionais e 

14 impuseram restrições a viagens ou à entrada de estrangeiros de determinados países. 

A maioria dos países da UA decretou quarentena obrigatória para viajantes oriundos de 

países de risco. A população infetada em África é maioritariamente masculina e tem, em 

média, 45 anos. O responsável africano sublinhou igualmente a importância de os países 

continuarem a alargar a sua capacidade de testagem da população e a necessidade de 

envolver as populações na luta contra o coronavírus.  No que diz respeito a progressão 

da doença John Nkengasong (2020) do CDC” dizia há dias, que o continente registava 

522.104 casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais resultaram 

12.206 mortes, o que representa uma taxa de letalidade de 2,3%”. O autor sublinha que 

“Desde a semana passada, houve um aumento de 24% de novos casos, o que significa 

cerca de 100 mil novos casos e uma média de 14 mil casos por dia comparando com a 

média diária de 11 mil casos na semana passada". 

 

África nº de 

casos 

 

População 

(bilhões) 

 

Total de 

óbitos 

Taxa de 

mortalida

de bruta 

 

Novos 

casos 

 

Taxa de 

letalidade 

 

Recupera

dos 

Taxa de 

recuperação 

(% ) 

 

Casos 

activos 

434442 1216   10662 8,76% 13060 2,454+ 209619 48 214164 

https://www.worldometers.info/coronavirus
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 No entanto a situação epidemiológica em África não é tão alarmante quando se 

compara com Europa e África e América. Parede (2020) refere a uma aparente 

resistência a COVID19, OMS (2020) parece ser mais pessimista em termos de alerta 

que corona vírus pode matar cerca de 190 mil pessoas na África nos próximos 12 

meses. Atualmente, fora do nosso período de referência existe em África 712,920 

infecções, 452,524 casos confirmados na África Ocidental e cerca de 8000 óbitos pelo 

que o governo daquele país declarou novamente recolha obrigatória da população 

“reconfiamento”e” e encerramento de locais de venda de bebidas alcoólica e Marrocos o 

governo determinou o confinamento quase total da população em quase todas as zonas 

daquele país africano do Magrebe. Parede (2020) aborda além da pirâmide demográfica 

africana, também dalguns fatores favoráveis que levam o baixo número de mortalidades 

e infecções nomeadamente: experiências em epidemias no combate como Tuberculose, 

Ébola e HVI, reação rápida dos governos, baixa circulação entre países e resto do 

mundo.     

 

1.3- Países africanos mais afetados com COVID19 

Em termos epidemiológicos a taxa de letalidade da doença é 2,64%.  Um pouco mais 

que metade dos casos de pessoas doentes são recuperadas. O quadro 3 mostra os países 

mais afetados observamos que a África de Sul é um dos países mais afetados 159333 

casos, segue o Egipto 69814, depois a Nigéria 26484, Gana 18134 e Alegria 14272.  

No entanto, é no Egipto onde se regista maior número de casos de óbito 3470, mais que 

dobro de casos registados em Nigéria e Alegria. A taxa de mortalidade bruta é mais 

elevada em África de Sul (5,11%). A taxa de recuperação é maior em Gana (74,72%) 

contra 27,07% de Egipto.  
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Quadro – 3 Indicadores dos países mais afetados da Pandemia de COVID 19 em 

África 

 

Países 

 

Casos 

confirmados 

 

População 

Numero 

de 

óbitos 

Taxa de 

mortalidade 

bruta*% 

 

Recup

erados 

 

Taxa de 

recuperação 

 

Casos 

activos 

Taxa de* 

letalidade

%0 

África 

de Sul 

159333 58 775 022 2749 5,11 76025 47,71 80550 1,72 

Egipto  69814 100 336 647 3470 3,45 18881 27,07 47899 4,97 

Nigéria 26484 206 139 587 603 0,29 10152 38,33 15729 2,27 

Gana  18134 30 280 811 117 0,38 13550 74,72 4467 6,45 

Algéria 14272 43 000 000 920 2,1 10040 70,34 3312 6,44 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus…*- Calculo do autor 

Em termos da distribuição percentual das ocorrências dos países africanos mais afetados  da 

COVID 19 John Nkengasong  (2020)  estima África do Sul (42%), Egito (15%), Nigéria 

(6%), Gana (4%) e Argélia (3%) são responsáveis por 71% de todos os casos registados em 

África. O mesmo autor preocupa-se também com a questão da transmissão e a prevenção da 

doença. “estamos começando a ver uma transmissão comunitária prolongada dentro da 

Etiópia e muitos outros países da África. Isto significa que precisamos intensificar as nossas 

medidas de saúde pública como distanciamento social, uso de mascaras e lavagem das 

mãos.   

 

1.4- Situação epidemiológica atual do COVID19 nos Países da CPLP 

O Brasil é o país com maior número de infecções confirmadas 1453369 contra 24 casos 

confirmados em Timor Leste. Portugal é segundo país da CPLP com maior número de 

infecções 42454. Alguns especialistas avançam que grande parte de indivíduos 

sobrevivem a COVID19, mas com exceção de Portugal e Brasil e Timor Leste que a 

taxa de recuperação ultrapassa mais de 50% noutros países da nossa organização, esta 

taxa é mais baixa, e muita mais baixa na Guiné Bissau que não atinge 20%.  

https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-%C3%A1frica-do-sul-%C3%A9-o-quinto-pa%C3%ADs-do-mundo-com-mais-casos-ativos/a-54081357
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Porque falta os países africanos da CPLP cria um sistema de saúde sólido para 

responder essa pandemia, avança (BBC,2020) em que número de recuperados é bastante 

elevado em Costa Rica com mais de 1000 centros de saúde espalhadas naquele país, 

com médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e farmacêuticos, com ênfase na fase de 

deteção, crucial para conter infecções. Quando uma possível infeção é identificada, o 

monitoramento ativo dos sintomas é mantido até a confirmação. Ele só é hospitalizado 

se há um agravamento. O número de casos de infeção confirmado é muito baixo e a taxa 

de recuperação é elevadíssima. Especialistas que sucesso acontece quando a intervenção 

é feita muito cedo, uma semana depois do dia 21 de Março que foi confirmada a doença, 

isto evitou que o vírus fosse propagado para as comunidades. Esta intervenção inclui 

medidas restritivas como declaração de Estado de Emergência, Quarentena, 

encerramento de escolas, fronteiras, suspensão de actividades não essenciais.          

 

Quadro 4- Indicadores da Pandemia de COVID19 nos países da CPLP 

Países No de 

populaçã

o 

Casos 

confirmad

os 

Númer

o de 

óbitos 

Taxa de 

mortalida

de bruta 

Taxa de 

letalida

de 

Recupera

do 

Taxa de 

recuperaç

ão %  

Casos 

activo

s 

Brasil 19075579

9  

1453369 60713 31,82 4,17 916147 63,03 47650

9 

Portugal 10 562 17

8[ 

42454 1579 14,94 3,71 27798 65,47 13077 

Guiné 

Equatorial 

551201 2001 32 5,80 1,59 515 25,73 1454 

Guiné 

Bissau 

1472,780 1654 24 1,62 1,45 317 19,16 1313 

Cabo 

Verde 

423,613 1267 15 3,54 1,18 629 49,64 623 

Moçambiq

ue 

29668,83

4 

903 6 0,020 6,.64 248 27,46 649 

São Tomé 

e Príncipe 

199,579 715 13 6,51 1,81 252 35,24 450 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal#cite_note-Pop-10
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Angola 29,784,19

4 

291 18 0,060 6,18 97 33.33 179 

Timor 

Leste 

1 291 358 24 0 0 0 24 100 0 

Fonte : https://www.worldometers.info/coronavirus 

 

 

Indicadores de Pandemia COVID19 nalgumas ilhas africanas 

 

Madagascar é a ilha africana com maior número de casos confirmados 2403 também 

com maior numero de óbitos. No entanto, por ter maior número de população a sua taxa 

de mortalidade é mais baixa não atinge 1%. STP no conjunto pequenas ilhas africanas e 

não só possui maior taxa de mortalidade (6,51%), mas uma das menores taxa de 

letalidade (1,18%) em relação a Reunião, Maurícias e Comores. As Ilhas Maurícias e 

Reunião que possuem maior percentagem de doentes recuperados de COV19, 89,39% e 

95,60% respetivamente. No conjunto de pequenas ilhas, Cabo verde e STP apresentam 

maior número de casos de infetados confirmados 1267 e 715 respetivamente, o que 

prefaz uma taxa de infeção ou de morbilidade 299 a 358 pessoas em cada 100000 

habitantes contra 83 pessoas em cada 100000 habitantes em Seisheles, país cujo número 

de habitantes é menor e que apresenta aqui menor taxa de recuperação 13%, segue 

também São Tomé e Príncipe com uma taxa de recuperação que não atinge 40%. 

Segundo Sousa (2016) as Ilhas Maurícias investem quase metade do orçamento público 

em saúde, educação e segurança social, é por esta razão que observamos que aquela ilha 

tem tido melhor capacidade resposta a pandemia COVID 19 com cerca de 100% de 

doentes recuperados, ainda por cima com maior número de população no conjunto de 

pequenas ilhas. 
.    

 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus
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Quadro 5- Indicadores da Pandemia COVID 19 nalgumas ilhas africanas 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus 

 

 

2- Situação epidemiológica em São Tomé e Príncipe 

 

1- Aparecimento de primeiros casos 

No dia   6 de Abril de 20020 foram anunciados os primeiros casos da Covid-19 em São 

Tomé e Príncipe, 4 casos a partir dos testes realizados no Laboratório de Franceville no 

Gabão. https://www.dw.com/pt-002/covid-19-. Dados  do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID indicam que  as autoridades São-

Tomense confirmaram no dia  21 de Abril os primeiros casos de COVID 19 em São 

Tomé e Príncipe.  Dados mais recentes de https://www.worldometers.info/coronavirus 

foram confirmados no dia 24 de Junho que existem 710 casos infetados, podendo 

estimar uma taxa de prevalência  daquela data na ordem 355,748 por cada 100.000 

pessoas contra 54,61 observada no dia 25 de Maio de 2020, quer dizer um pouco mais 

que um mês ( mais um dia) a taxa de prevalência aumentou cerca de 6 vezes.  

 

Países No de 

população 

Casos 

confirmados 

Número 

de 

óbitos 

Taxa de 

mortalidade 

bruta% 

Taxa de 

letalidade

% 

Recuperado Taxa de 

recuperação 

% 

Casos 

activos 

Madagascar 27658,140 2403 24 0.086 9.98 1040 43.27 1339 

Seisheles 97625 81 Nd Nd Nd 11 13.09 ND 

Cabo Verde 423,613 1267 15 3,54 1,18 629 49,64 623 

São Tomé e 

Príncipe 

 

199,579 

 

715 

 

13 

 

6.51 

 

1.81 

 

252 

 

35,24 

 

450 

Reunião 865 826 528 2 0.230 3,78 472 89,39 54 

Maurícias  1.264.000  341 10 0.791 2,9 326 95,60 5 

Comores 869 595 303 7 0.80 2,31 200 66% 6 

https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-.%20Dados%20%20do
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-.%20Dados%20%20do
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID%20indicam%20que
https://www.worldometers.info/coronavirus
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No que diz respeito a número de óbitos Segundo Tela-nó (2020) “a doença que até o 

início do mês de Abril último, era considerada como inexistente em São Tomé e 

Príncipe, já provocou segundo a Direção dos Cuidados de Saúde, 3 mortes entre final de 

Abril e princípio do mês de Maio”.  O País conta agora com 13 óbitos podendo estimar 

uma taxa de mortalidade bruta de 6,6 por 100000 pessoas uma Taxa de letalidade 1,8 

por cada 100.000 pessoas. Os indicadores de mortalidade de São Tomé e Príncipe são 

mais baixos quando comparado com Portugal (14,48% e Brasil (26,55%) que são países 

que têm mais que dez milhões de habitantes contra cerca de 200000 habitantes de São 

Tomé e Príncipe e cujos serviços de saúde são muito mais bem estruturados e eficientes 

que os nossos, portanto com maior capacidade de resposta clínica e epidemiológica para 

fazer face a esta pandemia. A taxa de letalidade de São Tomé e Príncipe também é mais 

baixa que Portugal e Brasil, Guiné Equatorial e Cabo Verde, todos estes países da CPLP 

que apresentam mais de três centenas a vários milhões de habitantes.  

O número de recuperados é baixo 29,7% principalmente quando se compara com os 

outros países da CPLP em que esta taxa varia de 9,9%-100%. A taxa de recuperação 

atual é mais que dobro da taxa de recuperação da Guiné Bissau (9,9%). Portugal, Brasil 

e Cabo Verde e Angola têm maior taxa de recuperação acima de 40%. 

 Por outro lado, há melhorias nas taxas de recuperados em São Tomé e Príncipe. Isto, 

porque tomando em consideração o número de casos confirmados (247) e recuperados 

(4) do dia 21 de Maio de 2020 apontava para uma taxa de recuperação 1,6%. Segundo 

Wikipedia (2020) 3 de Junho de 2020 São Tomé e Príncipe tinha (484 casos 

confirmados) e recuperados (68) apontava uma taxa de recuperação de 14.04%, 

atualmente esta taxa atinge cerca de 40%.  

Quadro 5- Indicadores epidemiológicos de COVID 19 em São Tomé e Príncipe  

Países População Casos 

confirmados 

Número de 

óbitos 

Recuperado Casos 

activos 

São Tomé e 

Príncipe 

 

199579 

 

715 

 

13 

 

252 

 

450 

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus
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Os dados do Ministério de Saúde (2020) já fora do período de referência de estudo, dia 

28 de julho de 2020 que STP 865 casos confirmados, 14 óbitos, 117 activos, 734 

recuperados 2347 casos suspeitos. Nota-se uma taxa de infeção ou de patogenicidade 

433,41 em cada 100 000 habitantes, uma taxa de mortalidade bruta 7,01% e uma taxa de 

letalidade 1,61%, taxa de recuperação 84,40%. A taxa de recuperação atual representa 

mais que   dobro dos (35,24% registados em Junho) valores muito próximos das ilhas de 

reunião e Maurícias. 

Não obstante que o número de infetados tem vindo aumentar o que é preocupante, o 

número de recuperados tem vindo a aumentar e a taxa de letalidade é baixa inferior a 

média mundial que é cerca de 3% e a média dalguns países africanos com Gana, África 

de Sul cujas taxas são superiores a 4%. Isto pode indicar por um lado, o sucesso da 

implementação das medidas do plano de contingência, nomeadamente na melhoria 

formação de quadros, afectação de equipamentos e execução de testes serológicos e 

recentemente PCR, por outro lado em termos epidemiológicos, a existência de alguns 

fatores favoráveis como idade jovem da população e esperança de vida a nascença que 

não atinge 70 anos, enfim uma estrutura de pirâmide demográfica favorável que Parede 

(2020) aborda no seu trabalho. Ainda assim, PNUD (2020) chama atenção sobre os 

riscos associados a COVID19 em países com perfil de desenvolvimento de São Tomé e 

Príncipe afirmando que os sistemas de saúde são débeis, com menor número de 

unidades de cuidados intensivos e de ventiladores e dificuldade de higienização das 

mãos com frequência necessária. Na nossa perspectivas acresce ainda, outros fatores 

comportamentais de risco nomeadamente:  ligados a falta distanciamento social 

adequado, hábitos de confinamento, baixo nível de instrução e de iliteracia, que não 

permitem a população absorver apropriadamente as medidas restritivas de prevenção, 

contenção e mitigação da doença concebidas e implementadas pelas autoridades 

sanitárias que lideram Gabinete de crises e de Gestão da ocorrência.   
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Os lideres são considerados   “ inventores da doença, para comerem dinheiro, são os 

gordos, que mais viajam introduzem a doença  pela via da transmissão  importação 

originando a transmissão local”, assim sendo  em termos biológicos e médicos um 

número não negligenciável da população os considera “agente etiológico o fator  de 

risco” não menos importante da doença, o que paradoxalmente, contrasta com os 

esforços  significativos que os Lideres e a comunidade internacional têm feito para lidar 

com o combate  a novo coronavírus, suas incertezas  clínicas e terapêuticas 

(medicamentos), epidemiológicas (vagas, vacinas, origem do vírus, transmissão) e suas 

implicações económicas e sociais muito pormenorizadas no estudo de PNUD(2020) 

sobre nosso país.  Uso de  das mascaras, distanciamento social e lavagem frequente das 

mãos devem continuar como recomendam as autoridades sanitárias, e a sensibilização 

da população digamos como sugere Imi (2019)  prioridade para envolvimento da 

comunidade no combate as epidemias globais, estas medidas devem continuar para que 

a população acredite cada vez mais, que a doença existe na realidade, porque estamos 

perante uma transmissão local, com mais de uma centena de  casos activos, com mais de 

2000 suspeitos, e os riscos para uma transmissão comunitária, como  sucede na Etiópia 

(Nkengasong, 2020), parece inevitável, será perturbadora porque nela, a incidência pode 

ser progressivamente crescente em termos de curva epidémica.   
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Conclusões 

 

Apesar das limitações dos dados estatísticos para fazer apuramentos mais específicos e 

detalhados de indicadores de performance epidemiológica que é um dos principais 

objetivos deste trabalho, dele podemos tirar as seguintes ilações:  

A nível mundial os Estados Unidos é o país com maior número de casos de infecções e 

consequentemente maior taxa de mortalidade.  

As análises dos dados apontam para que todos os países fracassem 

independentemente do rendimento da educação, particularmente a esperança média de 

vida a nascer que constituem a dimensão do índice de desenvolvimento humano, quase 

todos os sistemas de saúde revelam ser precários para combater com eficácia COVID 

19, mas com alocação de recursos e aumentos de número de realização de testes e 

formação de quadros os indicadores de recuperação começaram a melhorar. 

Os autores consultados indicam atrasos na intervenção, politização das medidas 

restritivas como as principais causas de aumento das taxas de infecções e das taxas de 

mortalidade em vários países que têm maior números de infetados e de óbitos.       

Ao nível da CPLP o Brasil e Portugal são países com maior número de infecções e 

óbitos confirmadas e menor número em Timor.   

O número de pessoas infetadas com COVID 19 em África tem vindo aumentar 

principalmente na África de Sul e Egipto, todavia nunca comparado com os casos de 

infeção e mortalidades na Europa e na América latina. As opiniões de vários autores 

consultados indicam por causa da experiência no combate as outras epidemias, da 

rapidez na atuação, da sua pirâmide demográfica que é bastante jovem., no entanto os 

riscos de transmissão comunitária são elevados, a Etiópia já enfrenta este problema em 

São Tomé e Príncipe devemos a cautelar que isto não venha acontecer.     
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São Tomé e Príncipe  no conjunto de pequenas ilhas africanas possui no período de 

referência de estudo  maior taxa de mortalidade  que pode ser resultado de falta de 

investimento adequado e suficiente no sistema de saúde como nas  Ilhas Maurícias que 

investem quase metade do orçamento público em saúde, educação e segurança social, é 

por esta razão que observamos que aquela ilha tem tido melhor capacidade resposta a 

pandemia COVID 19 com cerca de 100% de doentes recuperados, ainda por cima com 

maior número de população. No entanto, dados mais recentes apontam melhorias 

significativas na taxa de recuperação em STP, mais que 80% e um aumento 

significativo de realização de testes de PCR e diminuição de número de caos activos.   
 Por outro lado, sugere-se que o estado de calamidade decretado pelo governo não 

significa que existe uma grande regressão da curva epidémica da doença, estamos ainda 

numa fase de progressão da mesma, devido a surgimento cada dia de novos casos 

(incidência) embora que sejam poucos, não são desprezíveis em termos 

epidemiológicos.  

 Uso das mascaras, distanciamento social e lavagem frequente das mãos devem 

continuar como recomendam as autoridades sanitárias.  Aliás, para alguns cidadãos a 

implementação de Plano de Contingência tem sido um sucesso, contudo,  para outros 

não, evocam dificuldades a nível da liderança e a nível técnico do processo, pior ainda, 

existem no seio da população pessoas que não acreditam na doença, quando já estamos 

perante uma transmissão local, com mais de uma centena de  casos activos, com mais de 

1000 suspeitos,  com riscos acrescidos para uma transmissão comunitária, perturbadora 

porque nela a incidência pode ser progressivamente crescente em termos de curva 

epidémica. Aposta na formação continua de quadros de saúde pública e na 

epidemiologia analítica, descritiva e clínica, virologistas, especialistas em doenças 

infectocontagiosas emergentes e globais e de cuidados intensivos deverá ser efetuada 

pelas as autoridades com apoio da comunidade internacional, no entanto enquadrado 

devidamente no conceito de uma saúde única.   

 

 

 

 



21 
 

Referências Bibliográficas   

 

Andrade, F (2020). Covid 19 São Tomé e Príncipe- Disponível em 

https://www.telanon.info/recentes/. Acesso em 27 de Junho de 2020 

Bonfim, F(2002). A doença da Gravana nas galinhas de foro na ilha de São Tomé. 

Anexada a Tese de doutoramento (PhD). Faculdade de Medicina Veterinária na 

Universidade de Lisboa 

Bonfim (2009) -Modelo ecológico e epidemiológico das doenças dos caracóis gigantes 

(búzios) em São Tomé e Príncipe. Programa de Pós-doutoramento no ISA. 

Universidade de Lisboa. 

Bonfim, F(2012)- Impacto epidemiológico e económico da introdução de gripe das aves 

em São Tomé e Príncipe. Livro de resumo do Congresso Angolano de Medicina 

Veterinária. Luanda  

BBC (2020). Efeitos colaterais do coronavírus: as mortes 'ocultas' causadas pela covid-

19. Disponível em  

https://www.google.com/search?q=Shenderovitch%2C2020+covid19). Acesso 

em 30 de Junho 2020 

CDC(2020). Get the Facts About Coronavírus. Disponível em 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html) . Acesso em 30 de 

Junho 2020 CCE(2020. Sucesso e fracasso no comabate  a COVID 19 Brasil R. 

Dominicana Cuba e Jamaica disponível em https://cee.fiocruz.br/?q=node/1213. 

Acesso 21 de Julho 2020 

CEE(2020)- COVID19. Disponível https://cee.fiocruz.br/. Acesso 29 de Julho 2020 

https://www.telanon.info/recentes/
https://www.google.com/search?q=Shenderovitch%2C2020+covid19)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://cee.fiocruz.br/?q=node/1213
https://cee.fiocruz.br/


22 
 

Correio Brazilense (2020). Maioria de infectados e mortos por covid-19 no DF é da 

periferia  disponível https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades 

Acesso em 27 de Junho 2020  

Gorbalenya, E A (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species 

and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group Disponível em 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1. Acesso em 25 

de Junho de 2020 

.Faleiro, S (2020).  As mentiras de Boris Johnson sobre o coronavírus matam. 

Disponível em https://theintercept.com/2020/05/11/mentiras-boris-johnson-

coronavirus-matam/Acesso 28 de Julho de 2020 

Imi (2019)- Especialistas fazem alerta novas pandemias globais. Disponível em 

https//imirante.com/mundo noticiais  Acesso em 29 de Junho 2020  

Shenderovitch, D ( 2020).  Reabertura repentina em Moscou.  

https://www.google.com/search?q=Shenderovitch%2C2020. Acesso em 27 

de Junho de 2020.  

Sousa, P (2016). lhas Maurícias investem quase metade do orçamento público em 

saúde, educação e secularidade social.. Disponível em 

https://nacoesunidas.org/ilhas-mauricios- investem-Acesso 25 de Junho 2020 

Garrapato A (2020).  COVID 19 quais as condições para reanimação. Disponível em 

https://www.publico.pt/2020/06/12/sociedade/noticia/covid19-recomendacoes-

reanimacao-apos-afogamento-1920366. Acesso em 29 de Junho 2020 

Lima, L (2020) Doenças COVID19    Disponível  em     

https://www.google.com/search?q=lima+covid+19+ Acesso em 16  de Junho de 

2020 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1
https://theintercept.com/2020/05/11/mentiras-boris-johnson-coronavirus-matam/Acesso
https://theintercept.com/2020/05/11/mentiras-boris-johnson-coronavirus-matam/Acesso
https://www.google.com/search?q=Shenderovitch%2C2020
https://nacoesunidas.org/ilhas-mauricios-investem-Acesso
https://www.publico.pt/2020/06/12/sociedade/noticia/covid19-recomendacoes-reanimacao-apos-afogamento-1920366
https://www.publico.pt/2020/06/12/sociedade/noticia/covid19-recomendacoes-reanimacao-apos-afogamento-1920366
https://www.google.com/search?q=lima+covid+19+


23 
 

Ministério de Saúde (2020). COVI9 Portal. Disponível em https://covid.ms.gov.st/st/ 

Acesso em 29 de Julho de 2020  

Nkengasong,   J (2020).Together we can win the war against COVID-19 Disponivel 

em https://noticias.r 7.com/saúde. Acesso em 13 de Junho 2020  

OMS (2020) .WHO coronavirus desease. Disponível em 

https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwx9_4BRAHEiwApAt. Acesso em 22 

de Julho de 2020.  

OPAS (2020) - Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo 

coronavírus). Disponível  em 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com._Acesso 15 de Junho de 2020 

Parede, N(2020). Coronavirus o que está por trás da aparente resistência da África a 

pandemia. Disponível em    https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

52626740. Acesso em 20 de Junho de 2020 

PNUD (2020).  Impactos da pandemia de COVID19 em São Tomé e Príncipe. Análise  

socioeconómica rápida. PNUD. São Tomé.web.st.undp.org.  

Rouquayrol, Z.M (1988). Epidemiologia e Saúde. MEDSI  Lta. Brasil   

Stone, B.D, Amstrong,W.R, Macrina, M,D e Pankau, W.Joseph (1996).Introdução a 

epidemiologia. McGraw-Hill. Lisboa   

Sputnik (2020) Novo Corona vírus  Disponível em 

https://br.sputniknews.com/tags/novo-coronavirus/.Acesso em  13 de Junho 2020 

Tela nó (2020).  Covid-19 já conquistou todo o território de STP. Disponivel em 

https://www.telanon.info/sociedade/2020/05/03/31612/covid-19-ja-conquistou-

todo-o-territorio-de-stp/. Acesso 1 de Julho 2020.   

Wkipedia (2020). Dados sobre São Tomé e Príncipe . Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID. Acesso 20 de Junho 2020 

 

Worldometer (2020). Covid19 coronavirus      pandenic     disponível em     

https://www.worldometers.info/coronavirus Acesso em 1 de  Junho 2020  

 

https://covid.ms.gov.st/st/
https://noticias.r/
https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwx9_4BRAHEiwApAt
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com._Acesso
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52626740
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52626740
https://br.sputniknews.com/tags/novo-coronavirus/.Acesso
https://www.telanon.info/sociedade/2020/05/03/31612/covid-19-ja-conquistou-todo-o-territorio-de-stp/
https://www.telanon.info/sociedade/2020/05/03/31612/covid-19-ja-conquistou-todo-o-territorio-de-stp/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID
https://www.worldometers.info/coronavirus

