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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;  

 

Na passada sexta feira, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República de Moçambique, fez o balanço de meio 

termo da implementação da Lei 4/20200, que prorroga o estado 

de Emergência até o dia 30/05/2020, no qual informou que a 

situação da epidemia da COVID-19 continua preocupante e que 

foram identificados novos focos de transmissão do novo 

Coronavírus, em províncias que até então não tinham sido 

reportados, casos.  
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Daí a necessidade de, reforçarmos 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, em curso no nosso País, cumprindo rigorosamente: 

 

1. O distanciamento social entre as pessoas; 

2. Implementando as medidas de higiene (desinfecção das 

mãos, superfícies, etc); 

3. Usando a máscara, em todos locais públicos ou 

aglomerados. 

 
2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial da 

Saúde, até as 24h do dia 17/05/2020, houve um registo global de 

um número cumulativo de 4.818.676 casos da COVID-19, dos 

quais 96.443 são casos novos registados nas últimas 24h. 
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Óbitos 

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

cumulativo de 316.953 óbitos da COVID-19, sendo que, 3.687 

óbitos foram registados nas últimas 24h.  

Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

1.864.118 pessoas recuperadas da COVID-19. 

 

África 

Casos 

No nosso continente, de acordo com actualização diária do 

Centro de Controlo de Doenças de África (CDC-África), até as 10h 

do dia 18/05/2020, o Continente africano registou um número 

cumulativo de 84.586 casos da COVID-19, dos quais, 3.279 são 

casos novos registados nas últimas 24h. 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número 

cumulativo de 2.764 óbitos da COVID-19, dos quais 60 nas 

últimas 24h. 
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Recuperados 

Actualmente, existem em Africa, 32.477 pessoas recuperadas da 

COVID-19 das quais, 1.399 nas últimas 24h. 

 

Moçambique 

Em relação à Moçambique, informar que existe um cumulativo 

de 709.580 passageiros rastreados. Destes, 14.557 foram 

submetidos á quarentena domiciliar e 1.900 pessoas continuam 

em quarentena. 

 

Até hoje, 18 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados 

cumulativamente, 6.272 casos suspeitos, dos quais 261 nas 

últimas 24 horas. Do total dos testados, nas últimas 24 horas: 7 

são de Cabo Delgado, 4 são da Zambézia, 16 de Tete, 17 são de 

Manica, 34 são de Gaza, 58 são da Província de Maputo e 115 

são da Cidade de Maputo.  

 

As amostras testadas nas últimas 24h, resultam da vigilância 

activa, da suspeita e rastreio de rotina nas Unidades Sanitárias.  
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Dos novos casos suspeitos testados, no laboratório do INS, 268 

revelaram-se negativos e oito (8), revelaram-se positivos, para 

COVID-19.  

 

Descrição dos Casos Novos 

Sobre os casos novos hoje reportados, informar que temos oito 

(8) indivíduos, todos de nacionalidade Moçambicana, 

diagnosticados com a COVID-19.  

 

Destes, um (1) apresenta-se sem sintomatologia e sete (7) com 

sintomatologia leve. Destes:  

Na Cidade de Maputo: 

•  Três (3) indivíduos do sexo feminino, um (1) faixa etária dos 

5 – 14 anos e dois (2) na faixa etária de 15 -24 anos de idade; 

• Três (3) indivíduos do sexo masculino, um na faixa etária 15 

- 24 anos, um faixa etária dos 25 -34 anos de idade e um 

acima de 60 anos de idade. 
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Na Província de Maputo - Distrito de Marracuene 

• Um (1) indivíduo do sexo masculino, na faixa etária dos 25 -

34 anos de idade. Este individuo é um moçambicano 

regressado da África da Sul e a sua amostra foi colhida no 

Centro Transitório de Salamanga. 

Na Província de Cabo Delgado – Palma Sede 

• Um (1) indivíduo do sexo masculino, na faixa etária dos 15 - 

24 anos de idade.  

 

Informar ainda que, os casos hoje reportados encontram-se em 

isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de 

mapeamento dos contactos destes casos.  

 

Assim, actualmente, o nosso País conta com 145 casos positivos 

registados, sendo 121 de transmissão local e 24 casos 

importados.  

 

A distribuição de casos positivos, por Província, neste momento 

é a seguinte: 
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Tabela 5. Casos Positivos, por Província 

Província Casos Positivo Casos Recuperados 

Cabo Delgado 85 27 

Niassa 0 - 

Nampula 0 - 

Zambézia 0 - 

Tete 1 - 

Manica 1 - 

Sofala 8 - 

Inhambane 2 - 

Gaza 0 - 

Província de Maputo 12 5 

Cidade de Maputo 36 14 

Total 145 46 

 

Informação sobre recuperados/óbitos 

Queremos partilhar também que, registamos mais 2 casos, 

totalmente recuperados da COVID-19. 
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Trata-se dos casos 37 e 41, de Afungi, ambos do sexo masculino, 

de 28 e 42 anos de idade, um de nacionalidade Moçambicana e 

outro de nacionalidade indiana. Ambos cursaram sem 

sintomatologia e cumpriram com isolamento domiciliar, durante 

o período da doença. 

 

Assim, Moçambique conta actualmente com 46 pacientes 

totalmente recuperados, e não há registo de óbitos, como 

resultado da COVID-19.  

 
Informação adicional 

Relativamente às medidas emanadas pelo Governo e divulgadas 

diariamente pelas Autoridades de Saúde, é importante ressaltar 

que o certo é que todas pessoas (incluindo as crianças) fiquem 

em casa e, nessas situações não é necessário usar a mascara, a 

não ser que exista uma situação que existe.  

 

Em casos de extrema necessidade, em que se precise de ir 

trabalhar, ir a procura de serviços de saúde ou se tenha um 

compromisso inadiável, deve-se obrigatiriamente usar máscara.   

https://bebe.abril.com.br/saude/pode-ir-no-parquinho-com-as-criancas-em-tempos-de-coronavirus/
https://bebe.abril.com.br/saude/pode-ir-no-parquinho-com-as-criancas-em-tempos-de-coronavirus/
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Queremos lembrar uma vez mais que, o uso correcto e o 

descarte adequados da máscara são essenciais para reduzir o 

aumento da transmissão da COVID - 19. E para tal, é necessário: 

1. Colocar a máscara cuidadosamente, garantindo que cubra 

a boca e o nariz, e amarre as fitas ou coloque os elásticos 

com segurança para reduzir o espaço entre o rosto e a 

máscara. 

2. Evitar tocar na máscara enquanto a estiver usando. 

3. Remover a máscara usando a técnica apropriada: não toque 

na frente da máscara, mas desamarre-a ou tire os elásticos 

por trás. 

4. Após remover a máscara lave imediatamente as mãos com 

água e sabão. 

5. Trocar a máscara sempre que estiver húmida e substituí-la 

por uma nova máscara limpa, seca e engomada à ferro. 

6.  A máscara de capulana ou de tecido deve ser lavada 

diariamente com água e sabão; colocada a secar ao sol; 

PASSAR A FERRO eléctrico ou a carvão ou ainda colocada 

em cima de uma panela no fogo de um lado e depois do 
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outro lado – estes meios são a melhor forma de 

desinfecção. 

Termino, lembrando que o uso da máscara deve ser associado a 

outras medidas, tais como: 

• Lavar as mãos com água limpa e sabão ou cinza ou usar 

desinfectante;  

• Tossir ou espirrar sempre para a parte interna do cotovelo 

flectido;  

• Evitar o aperto da mão, abraços ou beijos; 

• Manter a distância de 1,5m; 

• Evitar locais de aglomerados; 

• Ficar em casa.   

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 18 de Maio de 2020. 


