
Quadro de medidas sociais e de 
saúde pública escalonadas relativas à 
COVID-19 em África
Introdução
Os sistemas escalonados de medidas sociais e de saúde pública (MSSP) constituem 
um componente essencial na eficaz preparação, resposta e comunicação dos riscos 
no que se refere à COVID-19. Esses sistemas utilizam indicadores sobre propagação de 
doença para apurar o nível adequado de MSSP num dado momento e num determinado 
local, fundamentando intervenções dirigidas que se coadunam com diferentes níveis 
de transmissão de doença. São sistemas que capacitam o público para preservar a sua 
segurança, mantendo as pessoas informadas acerca do risco de COVID-19 nas respectivas 
zonas. Quando é concebido e implementado eficientemente, um sistema escalonado 
de MSSP pode ajudar os decisores nacionais a reduzir a transmissão do SARS-CoV-2 
e a salvar vidas, evitando simultaneamente a implementação de medidas de MSSP 
desnecessariamente duras ou disruptivas em termos sociais e/ou económicos. Encontrar 
este equilíbrio é fundamental na luta que tem sido travada contra a COVID-19.

Até Maio de 2021, poucos Estados-Membros da União Africana (UA) haviam implementado 
sistemas escalonados de MSSP ou sistemas de patamares de alerta no que diz respeito 
à COVID-19 ao nível nacional para orientar a implementação de MSSP (Anexo 3); esses 
esforços não contemplam o conhecimento e a consciência da situação ao nível regional 
ou continental. A Parceria para dar resposta à COVID-19 baseando-se em dados factuais 
(PERC - Partnership for Evidence-Based Response for COVID-19) desenvolveu um painel 
continental destinado a fornecer a referida percepção da situação. 

Trata-se de um documento que descreve o painel das MSSP ao nível do continente e 
explica de que maneira esse quadro pode ser adaptado a um sistema escalonado de 
MSSP relativas à COVID-19 no plano nacional.  

Proposta de sistema escalonado de MSSP
Ao nível do continente no seu conjunto, o painel da PERC utiliza um sistema de MSSP 
relativas à COVID-19 constituído por quatro escalões. Esses diversos escalões permitem 
direccionar adequadamente as MSSP tendo em conta os níveis de transmissão da doença, 
evitando ao mesmo tempo a disseminação de mensagens demasiado complexas. Para 
determinar qual o escalão de MSSP, utilizam-se dois indicadores principais que ilustram o 
peso da COVID-19 dentro de um país. O escalão global de MSSP para cada Estado-Membro 
é definido pelo mais elevado dos dois indicadores principais propostos, cada um dos 
quais está correlacionado com o grau de transmissão da COVID-19 numa região em dado 
momento.

Parceria para dar resposta à COVID-19 
baseando-se em dados factuais

ACERCA DA PERC

A parceria para dar 
resposta à COVID-19 
baseando-se em dados 
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Mundial da Saúde; a equipa 
de apoio rápido à saúde 
pública do Reino Unido; e o 
Fórum Económico Mundial; 
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Escalões e limiares de MSSP relativas à COVID-19

Limiar dos indicadores para cada um dos escalões

Principais indicadores
Escalão 1 

Precauções-
padrão

Escalão 2 
Alerta         
baixo

Escalão 3 
Alerta 

moderado

Escalão 4 
Alerta    

elevado

Incidência diária de casos (novos 
casos por 1 milhão de pessoas por 
dia, média de 7 dias) 

<5 5- <20 20 - <80 ≥80

Taxa de positividade do teste 
(últimos 14 dias) 1.,2

<3% 3% - <5% 5% - <12% ≥12%

Se houver dados disponíveis: 
Percentagem de camas de hospital 
ocupadas por doentes COVID-19 
patients3 

N/A N/A N/A ≥20%

O primeiro indicador fundamental prende-se com a incidência diária de casos, que constitui uma medida da propagação 
da COVID-19 no seio de uma comunidade. A validade deste indicador depende da capacidade de um país testar 
e diagnosticar indivíduos com COVID-19. Em contextos onde o acesso da população à realização de testes está 
desadequada, a maioria dos indivíduos infectados pode não ser diagnosticada; consequentemente, este indicador poderá 
subestimar consideravelmente a prevalência real da infecção, resultando num baixo rácio caso-infecção. O desempenho 
deste indicador poderá ser subóptimo em países que apresentam diminutas taxas de realização de testes per capita. 
Embora não haja nenhum objectivo específico de testagem uma vez que o volume de testagem varia consoante as fases 
da pandemia, na semana de 26 de Abril a 2 de Maio de 2021, a taxa mediana de testes efectuados nos Estados-Membros 
atingiu os 837 testes/1M/semana. Os Estados-Membros com taxas de testagem muito mais elevadas ou mais baixas 
podem beneficiar do ajustamento dos limiares ao adaptar os limites de incidência de casos diários ao contexto 
específico do país.

Usamos a positividade dos testes como um segundo indicador fundamental porque este valor vai aumentar à medida que 
as estratégias de testagem evoluem para definições de casos mais específicas quando a capacidade de efectuar testes se 
encontra sobrecarregada. A exactidão da incidência diária de casos enquanto indicador da carga de infecção pode variar 
dependendo da situação epidémica. Por exemplo, quando a capacidade de testagem da COVID-19 fica sobrecarregada 
por um aumento de casos, a contagem dos casos tende a ser significativamente subestimada em relação ao número 
real de infecções. Nas alturas em que a capacidade de realização de testes está sob pressão, as estratégias de testagem 
podem mudar de modo a testar prioritariamente tão só indivíduos sintomáticos ou hospitalizados. Isso poderá deixar por 
diagnosticar uma proporção crescente de infecções, em particular infecções de tipo moderado e assintomático. Portanto, 
usamos a positividade do teste como um segundo indicador principal.

Os limiares para estes indicadores foram determinados depois de terem sido reapreciados os dados de todos os Estados-
Membros até ao mês de Março de 2021. Tentámos estabelecer limiares que pudessem ser aplicados a todos os Estados-
Membros, de forma a entrarem no escalão 1 quando registassem níveis baixos de transmissão e no escalão 4 quando 
registassem níveis elevados de transmissão, mas antes de haver saturação da capacidade hospitalar. No entanto, devido 
a diferenças nas estratégias de testagem e nas capacidades entre os Estados-Membros, não houve um único conjunto de 
limiares cujo desempenho tenha sido óptimo qualquer que seja o Estado-Membro. Assim, os Estados-Membros devem 

1.  Inclui testes de antigénios e PCR, conforme descrito na definição de caso da OMS e nas orientações do CDC de África.

2. Apresentámos esse indicador em percentagem de positividade para estar de acordo com as orientações da OMS. Caso um Estado-Membro prefira, poderá apresentar 
indicador equivalente utilizando a relação teste-caso com os seguintes limiares: >33,3, 33,3 a >20, 20 a >8,3 e ≤8,3. 

3. Este indicador não está incluído no painel de escalões de MSSP porque os dados não se encontram imediata e atempadamente disponíveis na maioria dos Estados-
Membros.
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rever o desempenho dos limiares propostos para o seu contexto específico e ajustá-los conforme necessário. E uma 
vez que tenham definido os seus limiares, os Estados-Membros devem avaliar o desempenho dos mesmos ao longo do 
tempo, à medida que a capacidade de testagem e os factores que contribuem para a propagação da doença (como novas 
variantes) continuam a mudar.

Embora o painel de escalões de MSSP só inclua indicadores fundamentais, se os dados estiverem disponíveis, 
recomendamos que os países adicionem um terceiro indicador principal baseado na percentagem de camas 
de hospital ocupadas. Quando este indicador mostra que os hospitais estão perto de esgotar a sua capacidade, 
recomendamos que sejam desencadeadas as MSSP mais restritivas – Escalão 4. O indicador exacto e os limiares podem 
variar de acordo com os dados disponíveis no que se refere ao Estado-Membro, mas podem incluir >20% de todas as 
camas de hospital ocupadas por casos de COVID-19 para desencadear o escalão 4. Cabe a cada Estado-Membro decidir 
se utiliza um indicador da capacidade hospitalar para accionar todos os escalões de MSSP ou apenas o escalão 4. Essa 
decisão pode ser tomada através da análise de dados históricos para avaliar a forma como a capacidade hospitalar se 
alterou durante as anteriores vagas de COVID-19. O principal objectivo deste indicador consiste em desencadear o 
escalão 4, aproximadamente 4 a 6 semanas antes de os hospitais ficarem sobrecarregados, o que deveria dar tempo às 
MSSP do escalão 4 de “fazer vergar a curva” e evitar um cenário em que os cuidados aos doentes fiquem comprometidos 
por um sistema de saúde sobrecarregado. 

Reconhecemos que a qualidade dos dados sobre a incidência de casos diários, a positividade dos testes e a capacidade 
hospitalar varia de um Estado-Membro para o outro. Considerando o seu contexto específico, a qualidade dos dados 
assim como a disponibilidade de dados, os Estados-Membros podem optar por incluir outros indicadores principais no 
seu sistema escalonado de MSSP. Por exemplo, as taxas de mortalidade podem ser utilizadas para desencadear alterações 
nos escalões de MSSP (este sistema de medidas sociais e de saúde pública não incorpora óbitos por ser um indicador 
diferido, em geral com duas a três semanas de atraso em relação aos casos).

Ligar indicadores principais a orientações das MSSP
Neste quadro, alterações no escalão de MSSP, sejam para cima ou para baixo, são determinadas pelos dados. O que incita 
a passar de um escalão para outro é o facto de um indicador principal exceder um limiar preestabelecido. Cada escalão 
de MSSP proposto deve estar ligado a orientações claras sobre as actividades que são autorizadas e restringidas a esse 
nível e quais as MSSP a adoptar. Uma infografia simples e clara é a forma ideal de comunicar esta informação (Anexo 1). As 
recomendações referentes a cada escalão devem basear-se nos dados científicos existentes para determinar em torno de 
que actividades o risco de propagação da COVID-19 aumenta e quais as MSSP que diminuem o risco (Anexo 2). O nosso 
quadro inclui um exemplo da maneira como as MSSP podem ser atribuídas a cada escalão; estas orientações podem 
ser adaptadas para se encaixar no contexto local de cada Estado-Membro. Os Estados-Membros podem ainda decidir 
implementar distintas MSSP em diferentes contextos. Por exemplo, as zonas rurais e urbanas no mesmo escalão podem 
implementar diferentes restrições se os seus espaços primários, com respeito à transmissão da COVID-19, variarem.

À medida que a cobertura vacinal aumenta, os Estados-Membros podem considerar a implementação de MSSP 
individualizadas que variam em função da situação da vacinação. Se esta abordagem for aplicável ao contexto nacional 
dos Estados-Membros, a OMS disponibiliza mais informação. Além disso, com o surgimento de variantes mais infecciosas 
de COVID-19, continua a ser fundamental que todos continuem a usar uma máscara e a praticar a distância social quando 
é possível para diminuir a transmissão, independentemente da situação vacinal, especialmente quando as taxas de 
incidência são elevadas.

Efectuar a transição entre escalões de MSSP
Neste painel, o escalão das MSSP gerais para cada Estado-Membro é determinado pelo indicador mais alto de entre os 
dois indicadores principais propostos. No entanto, aquando da implementação ao nível nacional, a decisão final para 
proceder à mudança de escalão deverá ser tomada por um grupo consultivo multissectorial. Quando um indicador 
passa um limiar preestabelecido, o referido grupo terá de reunir e analisar a situação relativamente à doença, incluindo a 
presença de variantes que suscitam preocupação, os índices de mortalidade per capita, as tendências semanais das taxas 
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de incidência, as tendências semanais das taxas de mortalidade e as capacidades do sistemas de saúde, como seja o 
abastecimento de oxigénio disponível. Para além disso, o grupo consultivo deve ir mais longe e, sem se cingir a indicadores 
de saúde, avaliar o contexto económico, político e social, considerando elementos de ordem societal que podem 
afectar uma mudança no escalão de MSSP. Para fundamentar essa decisão, os Estados-Membros podem ainda definir 
um conjunto de indicadores secundários que fornecem informações sobre a situação do surto, tais como o sistema de 
cuidados de saúde, as infecções de profissionais de saúde, a capacidade de controlar doenças, o impacto económico e 
os prejuízos sociais. O grupo consultivo pode concordar em alterar escalões de MSSP ou em diferir a mudança e fornecer 
um conjunto revisto de condições para definir quando se deve proceder à mudança. As decisões devem ser tomadas 
com o contributo da comunidade local.

Para evitar que o público fique baralhado e dar tempo suficiente às MSSP para terem impacto sobre a transmissão da 
COVID-19, as mudanças de escalão das MSSP não devem ocorrer mais de uma vez de duas em duas semanas, embora 
os Estados-Membros possam ser obrigados a subir de escalão com maior frequência perante um rápido aumento 
dos casos. Quando se baixa de escalão, idealmente as mudanças devem ser feitas com menor frequência, para evitar 
um possível ressurgimento de casos, havendo que levar em conta os impactos secundários negativos das MSSP. Nalguns 
casos, poderá ser necessário subir mais de um escalão (embora os intervalos de limiar entre escalões tenham de ser 
suficientemente amplos para isso ser esporádico). Por exemplo, se um Estado-Membro estiver no escalão 2 mas os 
hospitais forem de repente submetidos a um grande aumento de casos de COVID-19, poderá ser necessário passar logo 
para o escalão 4.

Implementação de MSSP ao nível subnacional
O painel atribui um escalão único de MSSP a cada Estado-Membro, fornecendo uma estimativa global da gravidade 
vigente do surto em cada país e indicando que tipos de medidas sociais e de saúde pública podem ser apropriadas. 
Contudo, poderá ser mais adequado fixar escalões ao nível subnacional nos Estados-Membros que optem por 
adoptar o seu próprio sistema nacional de escalonamento das MSSP, dependendo do tamanho e da população do 
país. Atribuir escalões às MSSP ao nível subnacional pode permitir uma adequação mais precisa dessas medidas às zonas 
que se deparam com níveis elevados de transmissão da COVID-19. No entanto, deve ser evitada uma implementação 
demasiadamente granular nos sítios onde o número de testes é baixo, pois pode levar a estimativas instáveis e imprecisas 
quanto à propagação da doença por COVID-19. A utilização de dados históricos para avaliar o desempenho do sistema 
escalonado de MSSP permite justificar decisões acerca do nível apropriado de granularidade geográfica relativamente 
a um contexto específico; convém ter cuidado quando se aplicam estes indicadores a regiões que apresentam menos 
de 100 testes por semana. Aplicar o sistema de MSSP às regiões sem possuir dados adequados sobre os testes pode 
levar uma estimativa imprecisa dos indicadores principais, dando origem a mudanças nos escalões de MSSP que não 
acompanham os níveis de transmissão reais.

Conclusão 
Um quadro de escalonamento nacional das MSSP, desenvolvido e aplicado utilizando as melhores práticas descritas neste 
âmbito, pode ajudar a manter as comunidades em boa saúde e seguras, minimizando simultaneamente as perturbações 
sociais e económicas. Um sistema escalonado de MSSP pode permitir que actividades importantes do ponto de vista 
económico e social prossigam enquanto a epidemia estiver sob controlo, recorrendo apenas a medidas mais duras 
quando for necessário. As medidas sociais e de saúde pública (MSSP) devem basear-se em dados factuais, ser orientadas 
geograficamente, conferir protecção ao sistema de cuidados de saúde e dar apoio às populações mais vulneráveis. Se 
forem bem concebidos e implementados com coerência, os sistemas podem habilitar os funcionários a comunicarem 
eficazmente com as pessoas, orientar as comunidades através de uma estratégia de resposta articulada, criar confiança 
pública e estimular o apoio da comunidade às medidas preventivas necessárias. O que limitará os danos tanto 
económicos como para a saúde decorrentes da COVID-19. 
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Anexo 1: Exemplo de recomendações de MSSP por escalão 
Trata-se de um exemplo de modificações específicas a sectores que poderão vir a ser introduzidas em cada escalão. 
Podem ser efectuadas alterações para haver alinhamento com os contextos específicos do país. Outras medidas 
preventivas que não são específicas ao contexto, nomeadamente o uso universal de máscaras em locais públicos, a 
manutenção de uma distancia física mínima de um metro nas zonas públicas, a lavagem constante das mãos e uma boa 
ventilação do meio ambiente, não estão incluídas no quadro; essas medidas preventivas devem ser aplicadas em todos os 
sectores dos escalões 1 a 4.

Actividade ou 
Sector Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4

Escolas:  
Jardins de 
infância e ensino 
primário

Tudo em 
presencial

Tudo em 
presencial 
Alunos sentados à 
carteira na medida 
do possível; 
intervalos por 
coortes4

Tudo em presencial 
Lotação reduzida 
para manter uma 
distância de 2 
metros entre 
alunos com os 
alunos sentados 
à carteira; formar 
permanentemente 
coortes de alunos 

Intercalado5 ou 
parcialmente 
à distância6 se 
possível 
Lotação reduzida 
para manter uma 
distância de 2 
metros entre 
alunos com os 
alunos sentados 
à carteira; formar 
permanentemente 
coortes de alunos

Escolas: Ensino 
secundário 

Tudo em 
presencial

Tudo em 
presencial 
Se possível, 
manter uma 
distância de 2 
metros entre os 
alunos com os 
alunos sentados à 
carteira, refeições 
nas salas de 
aula, formar 
permanentemente 
coortes

Intercalado ou 
parcialmente 
à distância, se 
possível 
Lotação reduzida 
para conseguir 
uma distância de 
2 metros entre 
os alunos com os 
alunos sentados 
à carteira; formar 
coortes de alunos

Intercalado ou 
parcial/totalmente 
à distância, se 
possível 
Lotação reduzida 
para conseguir 
uma distância de 
2 metros entre 
os alunos com os 
alunos sentados 
à carteira; formar 
coortes de alunos

4.  Coorte: uma coorte corresponde à constituição de um pequeno grupo no seio do qual as pessoas interagem. “Formar coortes” no contexto escolar refere-se à prática 
de criar e manter pequenos grupos de alunos (e possivelmente professores) para o dia escolar na sua íntegra e ao longo do tempo. Se houver um caso de COVID-19 
numa escola e os alunos tiverem estado agrupados em coortes, o número de pessoas que poderá ter sido exposto será limitado, tornando assim mais fácil identificar 
rapidamente todos os indivíduos expostos e minimizando disrupções em toda a escola.

5.  Intercalar: prática consistindo em organizar um horário de modo a que todos os indivíduos não estejam presentes ao mesmo tempo. Em ambiente escolar, poderão ser 
assumidos horários diferidos para as aulas quando os alunos formam coortes e o espaço não é suficiente para estarem presentes todas as coortes nem para as manter 
separadas com segurança umas das outras. Nesse caso, algumas coortes poderão frequentar a escola da parte da manhã e outras da parte da tarde. O regime intercala-
do também pode ser praticado fora da sala de aula; por exemplo, pode-se pedir às coortes que cumpram um horário distinto de chegada ou saída da escola para reduzir 
concentrações à volta do estabelecimento de ensino.

6.  À distância: aprendizagem à distância. Pressupõe acesso a tecnologia e ferramentas de ensino à distância. A educação à distância pode ser utilizada em conjunto com o 
regime intercalar para permitir o ensino a tempo inteiro sem presença física de todos os alunos na escola.
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Actividade ou 
Sector Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4

Ensino superior Tudo em 
presencial

Tudo em 
presencial 
Manter uma 
distância de 2 
metros entre 
estudantes nas 
salas de aula e nos 
espaços públicos

Intercalado ou 
parcialmente 
à distância, se 
possível  
Manter uma 
distância de 2 
metros entre 
estudantes nas 
salas de aula; limite 
de lotação nos 
espaços públicos e 
recreativos

Completamente 
à distância ou 
considerar a tempo 
inteiro no campus 
universitário (ou 
seja, sem sair dali), 
se possível 
Manter uma 
distância de 2 
metros entre 
estudantes nas 
salas de aula; limite 
de lotação nos 
espaços públicos e 
recreativos

Locais onde se 
consome álcool  

Abertos Interior:  
Limitar apenas 
a lotação e a 
quantidade de 
lugares sentados

Distância mínima 
de 2 metros 
entre as pessoas 
dentro/fora

Interior: Encerrados

Exterior: Aberto 
com lotação 
limitada, apenas 
lugares sentados, 
distância mínima 
de 2 metros 
entre as pessoas 
E encerramento 
antecipado 

Encerrados (venda 
ao postigo/recolha/
serviços de entrega 
disponíveis)

Restaurantes - 
sem venda 
de bebidas 
alcoólicas

Abertos Interior: Lotação 
limitada; distância 
mínima de 2 
metros entre as 
pessoas dentro/
fora

Interior: Encerrados 

Exterior: Aberto 
com lotação 
limitada, apenas 
com lugares 
sentados, distância 
mínima de 2 metros 
entre as pessoas 
E encerramento 
antecipado 

Encerrados (venda 
ao postigo/recolha/
serviços de entrega 
disponíveis) 

Locais de 
trabalho ao ar 
livre (explorações 
agrícolas, 
construção)  

Abertos Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima 
de 1 metro entre 
as pessoas

Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima 
de 1 metro entre as 
pessoas

Abertos apenas 
para serviços 
essenciais  
Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima de 
2 metros entre as 
pessoas
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Actividade ou 
Sector Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4

Retalho em 
espaço interior 
(incluindo 
mercearias)

Abertos Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima 
de 2 metros entre 
as pessoas

Abertos durante 
determinado 
horário, 
especificamente 
aberto apenas 
para populações 
vulneráveis. 
Lotação dos 
grandes recintos 
interiores (ou 
seja, centros 
comerciais) 
limitada a 50% e 
distanciamento 
mínimo de 2 metros 
entre as pessoas

Encerrados, 
excepto bens 
essenciais: (venda 
ao postigo/recolha/
serviços de entrega 
disponíveis para 
tudo e todos) 
Lotação 
relativamente 
a actividades 
essenciais: 
Máximo de 20% 
E distanciamento 
físico mínimo de 2 
metros 

Mercados ao ar 
livre

Abertos Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima 
de 1 metro entre 
as pessoas

Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima 
de 2 metros entre 
as pessoas

Limitar a lotação 
conforme for 
necessário para 
manter uma 
distância mínima 
de 2 metros entre 
as pessoas

Locais de culto, 
casamentos, 
funerais

Abertos No interior, 
manter uma 
distância de 2 
metros entre 
as famílias; de 
preferência, 
realizar as 
cerimónias 
em espaços 
exteriores

Máscaras 
obrigatórias no 
caso de se cantar 
dentro de portas 

Sem cerimónias no 
interior:

Lotação limitada no 
exterior E distância 
mínima de 2 metros 
entre os agregados 
familiares; não se 
pode cantar

À distância ou 
virtual se possível; 
caso contrário, 
apenas cerimónias 
ao ar livre; não se 
pode cantar

Ginásios/Salas 
de exercício 
físico

Abertos 
Por completo, 
desde que seja 
mantido um 
distanciamento 
de 2 metros 
durante a prática 
de exercício

Lotação limitada 
E distância de 
pelo menos 3 
metros durante 
a prática de 
exercício 

As máscaras 
devem ser 
usadas; ausência 
de aulas de 
grupo dentro de 
portas; vestiários 
encerrados

Encerrados a todas 
as actividades 
dentro de portas 

Abertos para 
a prática de 
exercício ao 
ar livre com 
distanciamento 
mínimo de 3 
metros 

As máscaras devem 
ser usadas; sem 
aulas de grupo

Encerrados
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Actividade ou 
Sector Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4

Eventos 
(concertos, 
conferências, 
exposições, 
eleições)

Abertos Recintos 
interiores: Manter 
o distanciamento 
de 2 metros 
entre agregados 
familiares

Recintos 
exteriores: 
Lotação limitada, 
máscaras 
obrigatórias

Recintos interiores: 
Todos encerrados  
 
Recintos 
exteriores: 
Lotação limitada 
com 2 metros de 
distanciamento 
entre os agregados 
familiares; máscaras 
obrigatórias 

Encerrados

Instituições 
culturais (museus, 
bibliotecas, 
zoológicos, 
jardins) 

Abertos Lotação limitada 
no exterior 

Autorizadas 
no interior 
desde que seja 
possível um 
distanciamento 
de 2 metros e as 
máscaras sejam 
obrigatórias 

Interior: 
Encerrados  
  
Exterior: Lotação 
limitada desde que 
seja possível um 
distanciamento 
de 2 metros e as 
máscaras sejam 
obrigatórias

Encerrados

Recintos 
desportivos e 
recreativos (inclui 
jogadores e 
espectadores) 

Abertos Lotação limitada 
no interior E 2 
metros entre 
espectadores 
Os espectadores 
devem usar 
máscaras 
 
Desportos 
de contacto 
(futebol, luta 
livre, râguebi): 
apenas atletas 
profissionais e 
amadores (não 
recreativos) 
 
Equipas 
recreativas: 
Apenas sem 
contacto, apenas 
ao ar livre; equipas 
limitadas a 10 
pessoas; sem 
deslocações

Exercício 
individual ao ar 
livre permitido

Desportos de 
grupo somente 
abertos para atletas 
profissionais; 
encerrados para 
os espectadores; 
deslocações 
limitadas, se 
possível

Exercício 
individual ao ar 
livre apenas
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Actividade ou 
Sector Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4

Cuidados 
pessoais  
(cabeleireiro/
barbeiro/salões 
de beleza, 
spa, barbeiro, 
manicure, 
massagem)

Abertos Lotação limitada 
E distância de 
2 metros entre 
utentes. As 
máscaras devem 
ser usadas 

No interior, 
encerrado salvo 
quando é possível 
um distanciamento 
de 2 metros 
entre utentes e 
o prestador de 
serviços

Encerrados

Encontros sociais 
privados

Abertos No máximo 
50 pessoas 
E 2 metros 
de distância 
entre famílias; 
preferível em 
ambientes 
exteriores

Apenas no exterior  
Máximo 2 agregados 
familiares E um 
distanciamento 
de 2 metros entre 
agregados familiares

Apenas o próprio 
agregado familiar 

Transportes 
públicos

Abertos Máscara 
necessária 
para todos os 
passageiros 
e motoristas; 
veículos com 
lotação máxima 
de 70%

Máscara exigida 
para todos os 
passageiros 
e motoristas; 
Motociclos: 

Motociclos: No 
máximo 1 passageiro

Outros veículos: 
Assentos do meio 
ficam vagos, lotação 
máxima de 70% 
para deslocações 
curtas e lotação 
máxima de 50% 
para deslocações 
de longa distância 
Caro próprio: Dois 
passageiros ou 1 
agregado familiar 
no máximo; janelas 
abertas tanto 
quanto possível

Máscara exigida 
para todos os 
passageiros 
e motoristas; 
Motociclos: No 
máximo 1 passageiro 

Outros veículos: 
Assentos do meio 
ficam vagos e 
lotação máxima de 
50% em qualquer 
tipo de deslocação 

Caro próprio: Um 
agregado familiar 
no máximo; janelas 
abertas tanto 
quanto possível

Anexo 2: Dados factuais em que assentam as recomendações
Qualquer actividade que envolva um contacto próximo entre as pessoas pode aumentar o risco de transmissão do SARS-
CoV-2, o vírus que provoca a COVID-19. Esse risco pode ser diminuído através de uma variedade de medidas sociais e 
de saúde pública (MSSP) que podem ser adoptadas pelos indivíduos, pelos estabelecimentos e pelas comunidades. As 
medidas sociais e de saúde pública incluem medidas de protecção que os indivíduos podem observar, como o uso de 
máscaras, o distanciamento físico e a lavagem das mãos, bem como controlos ambientais, como a melhoria dos protocolos 
de ventilação interior e de desinfecção. Algumas destas MSSP podem ser mais pertinentes para certas actividades e 
em determinados contextos, mas todas têm um papel para aumentar a segurança das actividades durante a pandemia 
de COVID-19. Por exemplo, é possível reduzir o risco de transmissão nos transportes públicos limitando as deslocações 
não essenciais, mantendo o distanciamento físico nas filas e nas viaturas, usando máscaras, especialmente quando não 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://africacdc.org/download/covid-19-guidance-for-the-transportation-sector/
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se consegue manter o distanciamento, e desinfectando as superfícies de elevado contacto táctil. Da mesma forma, é 
possível reduzir o risco de transmissão associado a ginásios que funcionam dentro de portas melhorando a ventilação, 
a desinfecção do equipamento, o uso de máscaras e impondo limites na lotação para permitir o distanciamento físico. 
Os riscos associados a reuniões sociais privadas podem ser mitigados reduzindo o número de pessoas envolvidas, 
socializando ao ar livre, mantendo o distanciamento físico e usando máscaras.

 
Segue-se uma panorâmica das MSSP que podem ser aplicadas para mitigar os riscos e dos dados científicos que 
sustentam a sua aplicação para reduzir a morbilidade e a mortalidade decorrentes da COVID-19. Deve servir de 
fundamento para tomar decisões relativas à mitigação do risco durante várias actividades e em diversos contextos durante 
a pandemia de COVID-19. Algumas MSSP podem ser consideradas universais ao passo que outras MSSP são mais decisivas 
em actividades específicas. Um factor que afecta o risco de COVID-19 quaisquer que sejam as actividades prende-se 
com a prevalência da doença na comunidade. Quando a COVID-19 é altamente prevalente, poderá ser prudente proceder 
à suspensão temporária de algumas actividades sociais ou económicas no intuito de diminuir a propagação da doença.

Máscaras
Para evitar a transmissão do SARS-CoV-2, o uso correcto das máscaras faciais não cirúrgicas na comunidade é 
recomendado pelas autoridades de saúde pública. Estudos mostraram que as máscaras de pano conseguem filtrar 
gotículas de muitos tamanhos. Algumas máscaras de pano, em particular aquelas feitas com tecidos de vários fios e 
que são compostas de várias camadas, conseguem uma filtragem eficiente, inclusive de gotículas mesmo diminutas. 
Máscaras dessas podem ser confeccionadas em casa. A vantagem do uso generalizado de máscaras comunitárias deve-
se à combinação de duas abordagens destinadas a reduzir a propagação da COVID-19: o “controlo da fonte”, em que se 
travam gotículas repletas de agentes patogénicos emitidas por pessoas que podem ou não estar cientes da sua infecção, 
e a protecção individual de quem usa a máscara. O facto de as cargas virais serem altas durante as fases pré-sintomáticas 
e de as pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas poderem contribuir significativamente para a transmissão, fornece a 
base teórica a favor do uso generalizado de máscaras comunitárias. Estudos revelaram que as pessoas com COVID-19 que 
usam máscaras antes de desenvolverem sintomas têm menos probabilidade de transmitir a doença a outras pessoas no 
seu agregado familiar. Existem indícios fortes e concretos de que as máscaras também protegem do contágio as pessoas 
que as usam. Estudos mostram ainda que as máscaras não cirúrgicas reduzem significativamente a exposição a aerossóis 
de quem as usa, e dados de observação sugerem que as máscaras protegem os seus utilizadores da infecção. Indícios 
relativos a uma variedade de contextos indicam que o uso generalizado de máscara na comunidade, em combinação com 
outras medidas de protecção individual, reduz a propagação do SARS-CoV-2. O uso de máscara é mais importante em 
ambientes interiores, especialmente em zonas mal arejadas ou ventiladas e quando o distanciamento físico não pode ser 
mantido. 

O uso de máscara também é importante no seio dos agregados familiares quando há maior risco de transmissão, 
nomeadamente quando um membro da família foi diagnosticado com COVID-19, apresenta sintomas de COVID-19 
ou esteve exposto a alguém com COVID-19. Nestas situações, tanto o doente como o cuidador devem usar máscara 
correctamente quando estão perto um do outro. 

Distanciamento físico
O distanciamento físico pode diminuir a propagação da COVID-19. Os contactos das pessoas que têm COVID-19 correm 
o risco de infecção em grande parte porque podem expor-se a gotículas respiratórias carregadas de vírus. A transmissão 
é facilitada pela proximidade, pela duração da exposição e pelo número de contactos; o distanciamento físico pode 
diminuir esses parâmetros de risco. Embora possa ser difícil desagregar os efeitos do distanciamento físico dos efeitos 
de outras medidas de mitigação, uma análise sistemática e metaanálise concluiu que o distanciamento físico de pelo 
menos um metro está associado a uma redução de 70% nas infecções por SARS-CoV-2 e que o risco de infecção baixou 
em distâncias mais amplas. O distanciamento físico deve ser largamente praticado na comunidade porque as pessoas 
infectadas pré-sintomáticas e assintomáticas podem transmitir a COVID-19. Dentro dos agregados familiares, viver com 
alguém a quem foi diagnosticada a COVID-19 constitui um factor de risco significativo de infecção, e recomenda-se o 
distanciamento físico para prevenir a transmissão. O distanciamento físico é particularmente importante nos espaços 
interiores, sobretudo onde há uma ventilação reduzida, onde estão muitas pessoas presentes ou onde as máscaras não são 
sistematicamente usadas.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article
https://africacdc.org/download/community-use-of-face-masks-2/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7834536/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7834536/
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/9/e039424.full.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/9/e039424.full.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774266
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931726/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199
https://africacdc.org/download/home-management-critical-care-and-discharge-criteria-for-covid-19-patients/
https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e2.htm
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241536#:~:text=In two general population studies,was 8.2%25 to 50%25.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241536#:~:text=In two general population studies,was 8.2%25 to 50%25.
https://africacdc.org/download/home-management-critical-care-and-discharge-criteria-for-covid-19-patients/
https://africacdc.org/download/home-management-critical-care-and-discharge-criteria-for-covid-19-patients/
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Higiene das mãos

As autoridades de saúde pública recomendam que a higiene das mãos seja praticada na comunidade para travar a 
propagação da COVID-19. Existem inúmeros dados que mostram que a higiene das mãos pode reduzir a propagação de 
doenças infecciosas, incluindo aquelas causadas por vírus respiratórios. Além disso, existem dados que sugerem que o 
SARS-CoV-2 pode sobreviver durante longos períodos na pele humana. Para as pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, 
incluindo as pré-sintomáticas ou assintomáticas, as mãos podem ser contaminadas com o vírus através da respiração 
ou tosse e/ou tocando partes do corpo contaminadas. Para quem é sensível, as mãos podem ser contagiadas ao tocar 
em pessoas infectadas ou em superfícies contaminadas (ver “desinfecção”, mais abaixo), e assim, o vírus pode ser 
transportado para zonas do organismo através das quais se pode haver inoculação da infecção. Este corpo de elementos 
factuais constitui um argumento de peso a favor de gestos tão simples como a higienização das mãos, cuja prática é 
eficiente lavando meticulosamente as mãos com água e sabão ou utilizando uma solução desinfectante à base de álcool.

Ventilação e ambientes ao ar livre
A COVID-19 propaga-se sobretudo quando uma pessoa infectada expira gotículas respiratórias e partículas que contêm 
o vírus SARS-CoV-2. A Organização Mundial da Saúde recomenda que seja assegurada uma boa ventilação do meio 
envolvente. Atendendo aos dados factuais, trata-se de estratégia comprovada para reduzir a transmissão da COVID-19. 
Vários estudos evidenciaram que nos espaços interiores a transmissão de vírus respiratórios, incluindo SARS-CoV-2, 
é maior. Demonstrou-se que o arejamento ou a ventilação diminui a concentração de SARS-CoV-2 em amostras de ar 
interior. Reforçar o arejamento ou a ventilação pode ser particularmente importante em espaços interiores sobrelotados, 
quando as máscaras não são usadas, ou quando são realizadas actividades que podem gerar mais partículas respiratórias 
(por exemplo, cantar, fazer exercício ou falar alto). Ambientes interiores com sobrelotação e menos ventilação também 
podem ser mais propícios para a ocorrência de uma propagação acrescida. A ventilação em ambientes interiores pode 
ser melhorada abrindo as portas e janelas e as ventoinhas podem servir para aumentar a circulação do ar que entra pelas 
janelas. Porém, deve ser evitada a recirculação de ar interior nos espaços insuficientemente ventilados. Transferir as 
actividades para espaços ao ar livre sempre que possível é uma maneira muito eficaz de minimizar a exposição a partículas 
respiratórias. Num estudo sobre 318 surtos na China, nenhum envolvendo pelo menos três casos estava associado a 
ambientes exteriores. Uma análise dos dados factuais sobre transmissão do SARS-CoV-2 referente a ambientes exteriores 
encontrou poucos exemplos de transmissão no exterior de entre cerca de 25 mil casos considerados, o que sugere que o 
risco de transmissão no exterior é baixo. Quando ocorreu transmissão ao ar livre, ela foi frequentemente relacionada com 
distanciamento físico reduzido, aumento da densidade da multidão, contacto físico e contactos prolongados.

Transmissão do SARS-CoV-2 associada a estabelecimentos de ensino primário e secundário
O encerramento de escolas e respectivos programas curriculares pode afectar negativamente a educação assim como 
a saúde geral e o bem-estar das crianças. Infelizmente, nos meses desde que muitas escolas voltaram a abrir com ensino 
presencial, deu-se um aumento dos casos de COVID-19 no mundo inteiro. No entanto, os dados sugerem que o ensino 
presencial não contribui necessariamente para a propagação da COVID-19 nas comunidades, quando são implementadas 
MSSP, e que, nos contextos escolares, os alunos e o pessoal podem manter-se relativamente seguros. As decisões 
sobre se e como realizar o ensino presencial quando existe transmissão comunitária de SARS-CoV-2 devem levar em 
consideração a epidemiologia local da COVID-19, as medidas de controlo comunitário em vigor, a capacidade das 
escolas operarem em segurança e o impacto do encerramento das escolas sobre a educação e o bem-estar geral das 
crianças. Existem alguns princípios baseado em dados factuais que podem ser usados para nortear essas decisões. As 
crianças com idades inferiores a 18 anos representaram uma proporção relativamente pequena dos casos em relação à 
sua população. Foram notificados menos casos de doença grave e menos mortes em crianças comparativamente a outros 
grupos etários. As crianças mais novas parecem não transmitir o SARS-CoV-2 com tanta eficiência como acontece com os 
adolescentes ou os adultos. Uma análise dos dados actuais sobre o papel das escolas na transmissão da COVID-19 e uma 
síntese relativa aos dados epidemiológicos da Europa sugeriram que a transmissão comunitária é um factor importante de 
transmissão em meio escolar, mas não o inverso; que quando ocorrem surtos associados a estabelecimentos de ensino, 
habitualmente comportam poucos casos; e que o risco de transmissão a partir de crianças, especialmente crianças em 
idade escolar, nos contextos escolares é baixo. Além disso, a implementação de MSSP parece conter a propagação da 
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COVID-19 nos estabelecimentos escolares, e os surtos associados à escola que ocorreram têm sido relacionadas com a 
ausência de MSSP. Entre as crianças em idade escolar, vários casos foram associados a actividades extracurriculares, como 
acampamentos de um dia para o outro, desportos extracurriculares de alto contacto e actividades sociais. Os agregados 
familiares são também ambientes de risco consideráveis, como ilustrado por estudos de identificação de contactos 
que mostram que as crianças que frequentam a escola e apanham COVID-19 têm maior probabilidade de ter contraído 
a infecção nos seus agregados familiares do que no estabelecimento de ensino. Em termos de risco para o pessoal da 
escola, os dados sugerem que, nos estabelecimentos escolares, há maior probabilidade de transmissão entre os adultos 
do que entre as crianças, mas os professores não podem ser expostos a um risco mais elevado de COVID-19 do que 
outros adultos que têm outro tipo de emprego. Em última análise, quando há transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade, 
poderá ser seguro para as crianças, os funcionários e a comunidade manter as escolas em funcionamento desde que sejam 
aplicadas medidas de segurança adequadas.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6950e3.htm?s_cid=mm6950e3_w
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2020/11/coronavirus-covid-19-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19---summary-report/documents/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/govscot%3Adocument/REPORT%2BFROM%2BSUB-GROUP%2B18%2BNOV%2B2020%2BFINAL%2BFINAL%2B-%2BRevised.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2020/11/coronavirus-covid-19-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19---summary-report/documents/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/govscot%3Adocument/REPORT%2BFROM%2BSUB-GROUP%2B18%2BNOV%2B2020%2BFINAL%2BFINAL%2B-%2BRevised.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2020/11/coronavirus-covid-19-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19---summary-report/documents/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/govscot%3Adocument/REPORT%2BFROM%2BSUB-GROUP%2B18%2BNOV%2B2020%2BFINAL%2BFINAL%2B-%2BRevised.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467


Quadro de medidas sociais e de saúde pública escalonadas relativas à COVID-19 em África

Anexo 3: Estados Membros da União Africana com PHSM escalonados ou 
sistemas de nível de alerta

País Sítio web

África do sul https://www.gov.za/covid-19/about/about-alert-system#
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