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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

1. INTRODUÇÃO  

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores;  

 

Vamos iniciar a nossa comunicação, lembrando que 

ontem, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

Republica de Moçambique, apresentou o balanco de meio 

termo da implementação da Lei 4/20200 que prorroga o 

estado de Emergência ate o dia 30/05/2020. 

 

Da análise feita a evolução da epidemia da COVID-19, 

podemos dizer que a situação continua preocupante, e 

que recentemente foram identificados novos focos de 
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transmissão do vírus em várias províncias que até então 

não tinham reportado casos.  

 

Devido a ocorrência destas novas cadeias de transmissão 

dispersas em várias partes do páis, a OMS, considera que 

Moçambique transitou da fase de Epidemia de Casos 

Esporádicos, da COVID-19, para a fase de Epidemia com 

Focos de Transmissão. 

 

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

o cumprimento rigoroso 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, em 

curso no nosso País 
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2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização 

Mundial da Saúde, até as 24h do dia 15/05/2020, houve 

um registo global de um número cumulativo de 4.629.407 

casos da COVID-19, dos quais 100.607 são casos novos 

registados nas últimas 24h. 

 

 

Óbitos 

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

número cumulativo de 308.676 óbitos da COVID-19, 

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

Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

1.761.062 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 

16/05/2020, o Continente africano registou um número 

cumulativo de 78.194 casos da COVID-19, dos quais, 2.747 

são casos novos registados nas últimas 24h. 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um 

número cumulativo de 2.630 óbitos da COVID-19, dos 

quais 74 nas últimas 24h. 

Recuperados 

Actualmente existem, em Africa, 29.452 pessoas 

recuperadas da COVID-19, das quais 2.225 nas últimas 

24h. 
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Moçambique 

Em Moçambique, existe um cumulativo de 672.129 

passageiros rastreados. Destes, 14.198 foram submetidos 

á quarentena domiciliar e 1.802 pessoas continuam em 

quarentena. 

 

Até hoje, 16 de Maio de 2020, em Moçambique foram 

testados cumulativamente, 5.735 casos suspeitos, dos 

quais 374 nas últimas 24 horas. Dos novos casos suspeitos 

testados, no laboratório do Instituto Nacional de Saúde, 

364 revelaram-se negativos e dez (10), revelaram-se 

positivos, para COVID-19.  

 

Do total dos testados, nas últimas 24 horas: 100 são de 

Cabo Delgado, 2 são de Manica, 11 são de Sofala, 1 é de 

Gaza, 151 são da Província de Maputo e 109 são da Cidade 

de Maputo.  
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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, informar que 

temos dez (10) indivíduos diagnosticados com COVID-19, 

dos quais nove (9) são de nacionalidade moçambicana e 

um (1) de nacionalidade Portuguesa.  

 

Três (3) apresentam –se com sintomatologia leve a 

moderada e 7 sem sintomas. Destes:  

 

Na Cidade de Maputo  

• Dois (2) indivíduos do sexo masculino, de 32 e 56 anos 

de idade. Estes casos provêm da investigação 

realizada no Porto de Maputo; 
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• Dois (2) indivíduos do sexo masculino, de 29 e 32 anos 

de idade. Estes são regressados da Africa da Sul. 

Na Provincia de Maputo  

Distrito de Boane 

• Um (1) indivíduo do sexo feminino, de 35 anos de 

idade. Estes casos provêm da investigação realizada 

no Voo da Etiópia (do dia 08/05/2020). 

Cidade da Matola 

• Um (1) indivíduo do sexo feminino, de 35 anos de 

idade.  

Na Província de Gaza 

• Um (1) indivíduo do sexo masculino, de 35 anos de 

idade. Estes casos provêm da investigação realizada 

no Voo da Etiópia (08/05/2020). 
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Na Província de Sofala 

Distrito de Chibabava 

• Um (1) indivíduo do sexo masculino, de 26 anos de 

idade, regressado da Africa de Sul. 

Distrito de Buzi 

• Um (1) indivíduo do sexo masculino, de 27 anos de 

idade, regressado da Africa de Sul. 

Na Província de Cabo Delgado  

• Palma  

o Um (1) indivíduo do sexo masculino de 28 anos 

de idade. 

 

Informar ainda que, os casos hoje reportados encontram-

se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o 

processo de mapeamento dos contactos deste caso.  
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Assim, actualmente, o nosso País conta com 129 casos 

positivos registados, sendo 109 de transmissão local e 20 

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 81 

Niassa 0 

Nampula 0 

Zambézia 0 

Tete 0 

Manica 0 

Sofala 8 

Inhambane 2 

Gaza 1 

Província de Maputo 10 

Cidade de Maputo 27 
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Informação sobre recuperados/óbitos 

Em relação queremos partilhar, também, que registamos 

mais 1 caso, totalmente recuperado, da COVID-19. 

 

Trata-se do caso 40 de Distrito de Palma- Afungi, trata-se 

de um indivíduo do sexo masculino de 23 anos de idade e 

de nacionalidade Moçambicana, o mesmo cursou sem 

sintomatologia e é de transmissão local, e cumpriu com 

isolamento domiciliar, durante o período da doença. 

 

Assim, Moçambique conta actualmente com 43 pacientes 

totalmente recuperados, e não há registo de óbitos, como 

resultado da COVID-19.  

 

Informação adicional 

Como já referimos em ocasiões anteriores, uma das 

formas de evitar a transmissão da COVID-19 é evitar locais 

com aglomerados de pessoas. 
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Ontem reportamos a ocorrência de um caso registado em 

um funcionário bancário, uma instituição que por 

excelência lida com várias pessoas. Á semelhança dos 

bancos, outras instituições (lojas, mercearias, 

supermercados e outros), ao longo da sua actividade 

diária, tem que lidar com várias pessoas. 

 

Á estas instituições, queremos apelar para o cumprimento 

das medidas de protecção dos trabalhadores, mas 

também dos seus clientes: 

1. Assegurando o distanciamento social entre as 

pessoas (trabalhadores e clientes); 

2. Assegurando a desinfecção das mãos dos 

trabalhadores e utentes; 

3. Fazendo a desinfecção das superfícies (balcões, 

ATMs, corrimão, portas, janelas, mobiliário de 

escritório, etc); 
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4. Exigindo o uso, obrigatorio da máscara 

(trabalhadores e clientes); 

 

Queremos terminar esta comunicação, convidando a 

todos para:  

• 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; 

• Usar máscara, em todos locais públicos ou 

aglomerados. 

 

Muito obrigado,  

Maputo, 16 de Maio de 2020. 


