CENTRO AFRICANO PARA CONTROLO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS (ÁFRICA CDC)

INICIATIVAS DE RESPOSTA PANDÊMICA DA COVID-19

Meta:
Melhorar a cooperação, colaboração,
coordenação e comunicação para a
resposta COVID-19

Finalidades
▶ Prevenir doenças graves e
mortes por COVID-19 nos
Estados-membros
▶ Minimizar a ruptura social e as
consequências económicas da
COVID-19

Objectivos
▶ Coordenar esforços dos Estadosmembros, Órgãos da União
Africana, Organização Mundial
da Saúde e outros parceiros para
garantir a sinergia e minimizar a
duplicação
▶ Promover práticas de saúde pública
baseadas em evidências para
vigilância, prevenção, diagnóstico,
tratamento e controlo da COVID-19
https://africacdc.org/download/
africa-joint-continental-strategyfor-covid-19-outbreak/
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GRUPO DE TRABALHO
DE ÁFRICA PARA
CORONAVIRUS
(AFTCOR)

Comité de direcção composto por
representantes de instituições de pesquisa
e saúde pública, ministérios da saúde,
organizações não governamentais,
funcionários do África CDC, Organizações
multilaterais e bilaterais, Agências das
Nações Unidas

Objectivos
▶ Discutir e chegar a um consenso
sobre questões técnicas e políticas
complexas
▶ Promover a coordenação da
colecta, análise e troca de dados
▶ Transmitir efectivamente
informações críticas aos principais
tomadores de decisão nos
Estados-membros
▶ Identificar as necessidades
urgentes de formação ou outras
capacidades nos Estados-membros

Grupos de trabalho
▶ Vigilância/Despistagem de ponto de
entrada
▶ Prevenção e controlo de doenças nas
instalações de saúde
▶ Gestão clínica de infecções graves
▶ Laboratory diagnostics and subtyping
Diagnóstico de laboratório e
subtipagem
▶ Comunicação de risco e envolvimento
da comunidade
▶ Cadeia de suprimento e amazenagem
https://africacdc.org/download/
africa-joint-continental-strategyfor-covid-19-outbreak/
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PARCERIA PARA
ACELARAR TESTE DA
COVID-19 EM ÁFRICA
(PACT)

Mobilizar as parcerias, os peritos, os
agentes comunitários, suprimentos e
outros recursos para melhorar o teste,
rastreio e tratamento da COVID-19 em
tempo hábil e minimizar o impacto da
pandemia em África

#TesteRastreioTratamento
TESTE, diagnosticar casos
RASTREIO, identificar casos e
seus contactos
TRATAMENTO, providenciar
cuidado de apoio aos casos
sintomáticos

Metas principais
▶ Realizar 10 milhões de testes da
COVID-19 até o fim de Outubro de
2020 (Nova meta é de 20,000)
▶ Enviar 1 milhão de agentes
comunitários de saúde em toda
África até o fim do ano 2020
▶ Formar 100,000 profissionais de
saúde para apoiar a resposta da
COVID’19 em África
▶ uma plataforma continental para
aquisição de suprimentos medicos
e laboratoriais
https://africacdc.org/download/
partnership-to-accelerate-covid19-testing-pact-in-africa/
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PLATAFORMA DE
SUPRIMENTOS
MÉDICOS PARA
ÁFRICA (AMSP)

▶ Um mercado on-line completo
para aquisição e fornecimento
de diagnósticos, medicamentos
e equipamentos médicos
relacionados à COVID-19 para
África
▶ Acesso imediato aos fabricantes,
fornecedores e parceiros
estratégicos de aquisição
avaliados em África e em todo
o mundo.
▶ Interface única que permite a
agregação de volume, gestão de
cotas, facilitação de pagamento,
bem como logística e transporte
para garantir acesso equitativo
e eficiente a suprimentos
essenciais para governos e
parceiros em África.
https://amsp.africa
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CONSÓRCIO PARA
ENSAIOS CLÍNICOS
DE VACINAS COVID-19
(CONCVACT)
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ÁFRICA CONTRA
COVID-19: SALVAR
VIDAS, ECONOMIAS E
SUBISTÊNCIAS DE VIDAS

An African initiative with African
priorities and interests, to accelerate
progress on COVID-19 vaccine trials
in Africa through partnerships with
relevant institutions and networks.

Promover a requisições
harmanizadas, padronizadas
e coordenandas de entradas e
saídas para os Estados-membros
da União Africana através das
soluções digitais.

Objectivos do CONCVACT

▶ Proteger fronteiras e viajem
▶ Proteger economias e modos de
vidas
▶ Proteger escolas e alunos
▶ Teste confiável com validação
transcontinental digitalizada,
segura, padronizada e à prova de
violação dos resultados do teste
da COVID-19 para os controlos de
entrada e saída de fronteira.

▶ Facilitar o início e a conclusão
bem-sucedida de ensaios
clínicos para pelo menos seis
vacinas propostas promissores
da COVID-19
▶ Melhorar os facilitadores de
ensaios clínicos de vacinas de
alta qualidade no continente
▶ Apoiar o desenvolvimento de
locais/coortes de ensaios clínicos
de vacinas em todas as subregiões africanas
▶ Acelerar a aprovação regulatória
pós-ensaio, implementação e
aceitação segura e eficaz da
vacina COVID-19
▶ Fomentar a capacidade de
fabricação de vacinas com base
em África

Ter acesso à passagem de viajem do África CDC
do COVID-19 em:
www.africacdc.org/trusted-travel
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ESTRATÉGIA
CONTINENTAL CONJUNTA
DE ÁFRICA PARA O
SURTO DA COVID-19

https://africacdc.org/download/
africa-cdc-consortium-forcovid-19-vaccine-clinical-trialsconcvact/
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