Conheça a seu estado
epidemiológico através da

testagem do COVID-19
O África CDC tem estado a trabalhar com os Estados Membros para aumentar
rapidamente a testagem relativamente ao SRA-CoV2, o vírus que causa o COVID-19. A
maioria dos Estados Membros detectou o COVID-19 em viajantes, e o número de casos
transmitidos localmente está a aumentar diariamente. Os Estados Membros devem
aumentar a testagem para compreenderem a direcção e magnitude da transmissão e
orientar as intervenções de controlo.
Dependendo da fase da epidemia do COVID-19 no país e da capacidade laboratorial, o África
CDC recomenda a seguinte estratégia de testagem:

Se não seja conhecida nenhuma
transmissão comunitária:

Caso seja conhecido
algum caso de
transmissão comunitária:

• Qualquer pessoa com febre e sintomas respiratórios
agudos que nos últimos 14 dias tenha estado num
local onde haja transmissão do COVID-19, e que
esteja actualmente num local sem transmissão local.

• Todos os casos de SARI e ILI reportados
através do Sistema de Vigilância de
Sentinela da Gripe para identificar áreas de
transmissão não detectadas.

• Todos os contactos sintomáticos de um caso
confirmado ou provável de COVID-19.

• Infecções respiratórias agudas graves que se
apresentam nos hospitais.

• Todos os casos de Infecção Respiratória Aguda
Grave (SARI) e amostras seleccionadas de doenças
de natureza gripal (ILI) relatados através do Sistema
Nacional de Vigilância Sentinela da Gripe.

• Profissionais de saúde com sintomas
consistentes com a doença COVID-19,
independentemente da exposição.

A modelagem da pandemia indica que os Estados-Membros devem utilizar uma combinação de distanciamento
social comunitário e individual, distanciamento social dos idosos e de outros com maior susceptibilidade de risco
de doença grave, isolamento domiciliar dos casos e quarentena familiar dos membros da família. A testagem para
conhecer o estado epidemiológico é essencial para orientar estas respostas.
Em colaboração com os seus parceiros o Africa CDC tem estado a trabalhar para assegurar o fornecimento continuo
de kits de testagem para os Estados Membros.
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• Profissionais de saúde com sintomas consistentes
com a doença COVID-19, independentemente
da exposição.

