
 1 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

1. INTRODUÇÃO  

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores;  

 

Queremos lembrar que estamos no final segunda da 

semana do período de prorrogação do Estado de 

Emergência decretado por Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 

da República, através da Lei 4/2020. 

 

Queremos por isso, chamar atenção, mais uma vez, para 

o cumprimento do Decreto no 26/2020 que estabelece as 

medidas de execução administrativa para a prevenção e 

contenção da propagação da pandemia da COVID-19, a 

vigorar durante o Estado de Emergência, para que o nosso 

país não viva ou sinta, o impacto desastroso da COVID-19 

nas nossas famílias e comunidades. 
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2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização 

Mundial da Saúde, até ao fim do dia 14/05/2020, houve 

um registo global de um número cumulativo de 4.528.800 

casos da COVID-19, dos quais 86.334 são casos novos 

registados nas últimas 24h. 

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, a nível global, registou-se um 

número cumulativo de 303.880 óbitos da COVID-19, 

sendo que, 5.558 óbitos foram registados nas últimas 24h.  

 

Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

1.716.115 pessoas recuperadas da COVID-19. 
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África 

Casos 

De acordo com actualização diária do Centro de Controlo 

de Doenças de África (CDC-África), até as 10h do dia 

14/05/2020, o Continente africano registou um número 

cumulativo de 75.447 casos da COVID-19, dos quais, 3.111 

são casos novos registados nas últimas. 

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um 

número cumulativo de 2.556 óbitos da COVID-19, dos 

quais 81 nas últimas 24h. 

 

Recuperados 

Actualmente existem, em Africa, 27.227 pessoas 

recuperadas da COVID-19, das quais 1.957 nas últimas 

24h. 

 

Moçambique 

Até ao momento, País tem um cumulativo de 669.763 

passageiros rastreados. Destes, 14.091 foram submetidos 

á quarentena domiciliar e 1.748 pessoas continuam em 

quarentena. 
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Até hoje, 15 de Maio de 2020, em Moçambique foram 

testados 5.361 casos suspeitos, dos quais 242 nas últimas 

24 horas. Dos novos casos suspeitos testados, no 

laboratório do Instituto Nacional de Saúde, 238 

revelaram-se negativos e quatro (4), revelaram-se 

positivos, para COVID-19.  

 

Do total dos testados, nas últimas 24 horas: 18 são de 

Cabo Delgado, 67 são de Sofala, 1 é de Gaza, 81 são da 

Província de Maputo e 75 são da Cidade de Maputo.  

 

As amostras testadas, nas últimas 24h, resultam da 

vigilância activa, da suspeita e rastreio de rotina, nas 

Unidades Sanitárias.  

 

Descrição dos Casos Novos 

Sobre os casos novos aqui reportados, queremos partilhar 

que temos quatro (4) indivíduos de nacionalidade 

moçambicana, 2 com sintomatologia leve a moderada e 2 

sem sintomas. Destes: 
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Na Cidade de Maputo 

• Um (1) indivíduo do sexo feminino, de 33 anos de 

idade. Este caso resulta da vigilância activa, no sector 

privado. 

Na Província de Sofala - Distrito de Búzi  

• Dois (2) indivíduos do sexo masculino de 29 e 32 anos 

de idade, ambos regressados da Africa de Sul. 

Na Província de Cabo Delgado - Palma Sede: 

• Um (1) indivíduo do sexo masculino, de 40 anos de 

idade. 

 

Informar ainda que, os casos hoje reportados encontram-

se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o 

processo de mapeamento dos contactos.  
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Assim, actualmente, o nosso País conta com 119 casos 

positivos registados, sendo 105 de transmissão local e 14 

casos importados.  

 

A distribuição de casos positivos, por Província, neste 

momento é a seguinte: 

Tabela 5. Casos Positivos, por Província 

Província Casos Positivos 

Cabo Delgado 80 

Niassa 0 

Nampula 0 

Zambézia 0 

Tete 0 

Manica 0 

Sofala 6 

Inhambane 2 

Gaza 0 

Província de Maputo 8 

Cidade de Maputo 23 
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Informação sobre recuperados/óbitos 

Sobre pacientes recuperados ou óbitos, informamos que 

Moçambique continua com 42 pacientes totalmente 

recuperados, e não há registo de óbitos como resultado 

da COVID19.  

 

Informação adicional 

A existência de novas cadeias de transmissão do 

Coronavírus, aumenta a responsabilidade que todos e 

cada um de nós deve ter em relação a esta doença. Todos 

juntos, devemos empreender esforços para desacelerar a 

progressão da COVID19 em Moçambique. 

 

Queremos lembrar que, actualmente não está disponível 

nenhuma vacina para a COVID – 19 no mundo, e por isso, 

o cumprimento das medidas de prevenção é a melhor 

arma.  
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Assim sendo, queremos através desta comunicação, 

convidar a todos para que sejamos promotores de saúde, 

divulgando, sendo vigilante e garantido o cumprimento 

rigoroso de todas as medidas já emanadas, com destaque 

para as seguintes:  

• Ficar em casa; 

• Lavar sempre as mãos com água e sabão ou cinza 

ou usar desinfetante; 

• Sempre que tossir/espirrar cobrir a boca com o 

braço dobrado em forma de “V” ou um lenço de 

papel e depois deitar ao lixo e de seguida lavar as 

mãos; 

• Evitar tocar na cara: olhos, boca e nariz sem lavar 

as mãos;  

• Manter distância de 1 metro e meio em relação a 

outras pessoas; 

• Evitar aperto de mão, abraços, beijos; 



 9 

• Evitar locais com aglomerados de pessoas; 

• Usar máscara, em todos locais públicos ou 

aglomerados. 

 

Muito obrigado, 

Maputo, 15 de Maio de 2020. 


