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PAÍS NÚMERO DE CASOS CURADOS MORTOS

BENIN 7995 7652 101

BURQUINA FASO 13395 13199 164

COSTA DO MARFIM 46535 46006 295

MALI 14176 9178 511

SENEGAL 40828 39558 1124

TOGO 13265 11882 125

MAURÍCIO 1280 1131 17

RCA 6866 5112 95

RDC 30546 26603 776

RUANDA 26099 24694 343

CHADE 4901 4678 173

BURUNDI 4290 773 6

CAMARÕES 74946 35261 1152

CONGO-BRAZAVILLE 11343 8208 148

MADAGASCAR 40005 37673 754
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PANDEMIA
DescobertasDescobertas

1. Confrontando a segunda onda 
do Covid-19

2. Aumento da morbidade e 
mortalidade 

3. Evidência de aumento das taxas 
de cura

4. Contenção parcial
5. Atualização de um protocolo de 

tratamento validado pelo 
Ministério da Saúde

6. Lançamento da vacina anti-
Covid

ConsequênciasConsequências
1. Lembrete sobre o respeito dos 

gestos de distanciamento
2. Explicação das três formas de 

Covid-19 (LEVE-MODERADO-
GRAVE)

3. Conduta e implementação da 
linha verde de comunicações

4. Partilha do estatuto dos centros 
de tratamento

5. Situação dos pontos de vacinação
6. Tratamento em casa
7. Relutância em vacinar por causa 

dos efeitos secundários 
(Covishield)



Medidas preventivas a serem tomadas

1. Igreja 
 Celebrar missa ao ar livre, se possível com uma distância social de 1 a 2m
 Lavagem das mãos com álcool em gel na entrada
2. Ambiente escolar
 Respeito aos protocolos de distanciamento
 1 aluno para cada mesa
3. Lugar público
 Respeito aos protocolos de distanciamento
4. Transporte publico
 Limite do número de viajantes
5. Restaurantes
 Protocolos de distanciamento
 Desinfecção contínua do salão, móveis, pratos



Prevenção domiciliar
Se o paciente com Covid tiver a forma 
leve:

• Procure consulta médica em caso de 
dúvida ou sintomas incomuns

• Isolamento do paciente
• Evite visitantes
• Manter contato telefônico com o 

médico assistente
• Seguir corretamente a prescrição 

médica
• Evite apertar as mãos e beijar visitantes
• Confinamento de 7 dias após a 

recuperação confirmada por um 
médico

• PCR para contatos e tratamento, se 
necessário

Boas práticas em casa Boas práticas em casa 
• Limpe a casa com frequência
• Lavar as mãos com sabão o mais 

frequente possível
• Coloque um tapete sanitizante na 

entrada
• Areje os quartos pelo menos 30 

minutos, 3 vezes por dia
• Limite de visitantes
• Deixe os sapatos na porta após cada 

saída
• Tire a roupa e pendure-a ao sol ou 

lave-a com sabão perto de cada saída
• Inalação de vapor com plantas 

medicinais
• Rastreie informações e dados da 

Covid.



POBREZA
Efeitos

 Restrições econômicas
 Falta de dinheiro
 Perda de emprego
 Barreira de saúde que limita os 

vendedores ambulantes a vender 
seus produtos

 Inflação galopante (aumento nos 
preços PPN)

 Crianças abandonando a escola 
devido ao seu fechamento 

 Aumento de moradores de rua e 
crianças de rua

 Desnutrição de mulheres e crianças
 Longa espera nos centros de saúde 

para buscar atendimento gratuito
 Morte devido a Covid

Soluções
 Apoio alimentar
 Visitas domiciliárias aos doentes e 

aconselhamento
 Contactar o Ministério da 

População para encaminhar os 
sem-teto para o centro dos sem-
teto

 Colaboração com os Agentes 
Comunitários do distrito para a 
facilitação dos cuidados imediatos 
aos pobres

 Demonstração e degustação de 
suplementos alimentares (Cereais 
de leite SOJA para crianças)

 Sensibilização sobre as virtudes das 
plantas medicinais para a inalação-
africções: (cinnamomum
camphora-eucalyptus globulus -
ocimum granatum) 

 Estado dos abrigos.



POBREZA

Criança desnutridaPopulação pobre



Respostas das CONFERÊNCIAS da SSVP no 
FUTURO

Curto prazoCurto prazo
 Necessidades prioritárias: componente social-saúde-

educação-alimentação.
 Apoio para a criação de atividades geradoras de renda:  

(fabricação e venda de máscaras)
 Treinamento e reintegração profissional
 Para escolas subsidiadas, conferências: reforço das 

competências dos professores e fornecimento de 
fotocopiadora e impressora para trabalhos de casa em caso de 
confinamento

 Promova a vacinação anti-Covid para grupos-alvo
 Luta contra a desinformação e rumores sobre a vacina anti-

Covid



A médio e longo prazoA médio e longo prazo
• Procurar pontos de água e abastecimento de água potável
• Treinamento agrícola em áreas rurais e fornecimento de 

sementes após o treinamento
• Apoio à criação de pequenas empresas com pacote de start-

up
• Multiplicação de escolas primárias em áreas rurais
• Escola de costura em áreas urbanas
• Treinamento em confeitaria e fornecimento de materiais 

adequados
• Eletrificação rural por painéis solares para garantir a 

segurança da população rural

Respostas das CONFERÊNCIAS da SSVP no 
FUTURO




