Centro da África para Controlo e Prevenção de Doenças

Declaração de Posição sobre a Transmissão de SARS-CoV-2
por Indivíduos Pré-assintomáticos e Assintomáticos
Nas últimas semanas, houve grande atenção da mídia sobre
o risco de transmissão do novo coronavírus [síndrome
respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2)]
por indivíduos assintomáticos. Globalmente, essa situação
foi amplamente discutida em várias plataformas. O objectivo
desta declaração de posição consiste no esclarecimento da
situação da transmissão do SARS-CoV-2 por indivíduos préassintomáticos e assintomáticos por Centro de África para
Controlo e Prevenção de Doenças (África CDC).

Ao apreciar os presentes fatos, o África CDC
reafirma as seguintes recomendações:
a. Distanciamento físico;
b. Uso adequado de máscaras onde não
pode se respeitar o distanciamento físico;
c. Uso efectivo de equipamentos de
proteção individual por profissionais de
saúde em ambientes clínicos;

O África CDC gostaria de fornecer
esclarecimento da seguinte forma:
1.

d. Testes laboratoriais ampliados, incluindo
o uso direccionado de testes rápidos
para vigilância;

Que existe uma diferença entre pré-sintomático
e assintomático:
– Pré-assintomático é um indivíduo para quem o
SARS-CoV-2 é detectado antes de desenvolver
qualquer sintoma i- iv; e
– Assintomático é um indivíduo para quem o
SARS-CoV-2 é detectado, mas eles não desenvolvem
sintomas conhecidosv-vii.

2. Que indivíduos pré-assintomáticos e assintomáticos
podem e tem transmitido o SARS-CoV-2 e, de facto, são
portadores significantes dessa pandemiaviii-x.
3. Indivíduos assintomáticos são de importância para a
saúde pública nessa pandemia. Assim sendo, precisamos
identificar e isolar activamente todos os indivíduos
assintomáticos para diminuir a transmissão da comunidade
do SARS-CoV-2.
4. Ao identificar indivíduos assintomáticos na sociedade,
espera-se um aumento no número de casos activos, o
que pode fornecer uma imagem mais precisa da carga
da doença e permitir um planeamento adequado para a
preparação e resposta a COVID-19.

e. Rastreio eficaz e activo de contacto; e
f.
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Quarentena e/ou isolamento de
indivíduos, conforme apropriado e de
acordo com as directrizes aprovadas.
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