REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________________
MINISTÉRIO DA SAÚDE

COMUNICADO DIÁRIO DE ACTUALIZAÇÃO DE CASOS DE
CORONAVIRUS

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Colegas dos Meios de Comunicação,

O nosso país reforçou as medidas de resposta ao COVID -19, tendo
como foco principal a prevenção que, à luz das experiências
internacionais, se apresenta como a melhor arma para o controlo da
pandemia.

A nível global até ao dia 21 de Março de 2020 foram notificados um
cumulativo de 266.073 casos confirmados.

Em termos de óbitos, registou-se um total cumulativo de 11.118 em todo
o mundo.

Em África, até ao dia 21 de Março de 2020 foram notificados um total de
1.198 casos em 41 países e 2 territórios.

Em África, registaram-se 37 óbitos em 10 países.

No nosso continente 108 indivíduos estão recuperados em 11 países.

Em Moçambique, como resultado das acções de vigilância, registamos
até hoje, 22 de Março de 2020, a entrada e o rastreio de 338 427 pessoas
em Moçambique, provenientes de países com casos confirmados do
COVID-19. É importante referir que até ao presente, o cumulativo de
passageiros em quarentena é de 1248 pessoas. O número actual de
viajantes em quarentena é de 695 pessoas.

Em Moçambique, ao nível do Instituto Nacional de Saúde, até à data de
hoje, foram testados 46 casos suspeitos, dos quais 4 foram testados nas
últimas 24 horas. Destes, 45 foram negativos e um foi positivo para o
Coronavírus.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Colegas dos Meios de Comunicação,

Moçambique registou o primeiro caso confirmado de COVID-19, uma
condição causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), no dia 22 de Março
de 2020. Este primeiro caso registou-se num indivíduo do sexo
masculino, com mais de 75 anos de idade, de nacionalidade
moçambicana, que retornou de uma viagem ao Reino Unido em meados

de Março. Trata-se, portanto, de um CASO IMPORTADO de infecção
pelo novo Coronavírus. O diagnóstico deste caso foi realizado pelo
Instituto Nacional de Saúde usando a técnica de Reacção da Cadeia de
Polimerase (PCR).

O paciente tem sintomatologia ligeira, encontra-se em isolamento
domiciliar e está em seguimento clínico pelas autoridades de saúde do
País. Decorre neste momento o rastreio dos contactos para efeitos de
monitoria da transmissão do vírus.

O Ministério da Saúde reitera para o cumprimento rigoroso das medidas
de prevenção anunciadas por Sua Excelência, Filipe Jacinto Nyusi,
Presidente da República, nomeadamente:

- Reforçar as medidas de higiene individual e colectiva no domicílio,
sobretudo a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;

- Praticar a etiqueta da tosse, cobrindo a boca e o nariz usando o cotovelo
ou um lenço descartável quando tossir ou espirrar;

- Respeitar a obrigatoriedade de quarentena domiciliária de 14 dias para
todos os viajantes;

- Suspender a realização de todos os eventos de carácter social que
envolvam mais de 50 pessoas, tais como celebrações, eventos
desportivos e culturais, cerimónias religiosas, entre outros;

- Implementar medidas de prevenção em todas as instituições públicas e
privadas, incluindo operadores comerciais, com vista a reduzir o risco de
contaminação.

O Ministério da Saúde vai continuar a monitorar este caso e os seus
contactos, e comunicará ao povo moçambicano os desenvolvimentos
subsequentes.

Maputo, aos 22 de Março de 2020

O Ministro da Saúde

Armindo Tiago
(Médico Endocrinologista)

