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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 de hoje, recordando que 

Moçambique se encontra na fase de Epidemia com Focos de 

Transmissão da COVID-19, devido a ocorrência de novas cadeias 

de transmissão dispersas em várias partes do País.  

 

Durante o balanço de meio termo da implementação da Lei 

4/20200, que prorroga o estado de Emergência até o dia 

30/05/2020, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República de Moçambique, revelou que a situação da Pandemia 

da COVID-19 continua preocupante. 
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O mesmo balanço recomenda que devemos reforçar 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 as medidas de prevenção já 

emanadas. 

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial da 

Saúde, até as 24h do dia 18 de Maio de 2020, houve um registo 

global de um número cumulativo de 4.894.278 casos da COVID-

19, dos quais 75.602 são casos novos registados nas últimas 24h 

(menos 20.841 casos do que os casos novos do dia anterior). 
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Óbitos 

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

cumulativo de 320.189 óbitos devido á COVID-19. Destes, 3.236 

óbitos foram registados nas últimas 24h (menos 451 casos do 

que os óbitos do dia anterior).  

 

Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

1.908.111 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 19 de Maio de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 88.172 casos da COVID-19, dos quais, 3.586 são 

casos novos registados nas últimas 24h (mais 307 casos do que 

os casos novos do dia anterior). 
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Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número 

cumulativo de 2.834 óbitos da COVID-19, dos quais 70 nas 

últimas 24h (mais 10 casos do que os óbitos do dia anterior). 

 

Recuperados 

Actualmente, existem em Africa, 33.863 pessoas recuperadas da 

COVID-19 das quais, 1.386 nas últimas 24h. 

 

Moçambique 

Em relação à Moçambique, queremos partilhar que existe um 

cumulativo de 718.729 pessoas rastreadas. Destes, 14.760 foram 

submetidos á quarentena domiciliar e 1.890 pessoas continuam 

em quarentena. 

 

Até hoje, 19 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados 

cumulativamente, 6.537 casos suspeitos, sendo que 256 foram 

testados no laboratório do INS, nas últimas 24 horas e 9 no 

sector privado.  
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As amostras testadas nas últimas 24h, resultam da vigilância 

activa, da suspeita e rastreio de rotina nas Unidades Sanitárias.  

 

Do total dos testados, nas últimas 24 horas: 4 são de Niassa, 25 

são de Cabo Delgado, 5 são da Zambézia, 7 de Tete, 8 são de 

Manica, 40 são de Sofala, 1 é de Inhambane, 34 são de Gaza, 51 

são da Província de Maputo e 81 são da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, no laboratório do INS, 255 

revelaram-se negativos e um (1), revelou-se positivo, para 

COVID-19.  

 

Descrição do Caso Novo 

Trata -se de um (1) indivíduo de nacionalidade Belga, na faixa 

etária de 25 á 34 anos e que resulta da retestagem, dos casos em 

quarentena, de Afungi.  O mesmo não apresenta sintomatologia 

e encontra-se em isolamento domiciliar na cidade de Maputo.   
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Assim, actualmente, o nosso País conta com 146 casos positivos 

registados, sendo 122 de transmissão local e 24 casos 

importados.  

 

Informação sobre recuperados/óbitos 

Queremos partilhar, também, que registamos mais 2 casos, 

totalmente recuperados, da COVID-19. 

 

Trata-se dos casos 18, 51 da Cidade de Pemba dos quais, um 

indivíduo do sexo feminino, na faixa etária dos 5 - 14 anos de 

idade, de nacionalidade moçambicana e outro do sexo 

masculino, na faixa etária de 45 - 59 anos de idade, de 

nacionalidade sul-africana. Ambos cursaram sem sintomatologia 

e cumpriram com isolamento domiciliar, durante o período da 

doença. 

 

Assim, Moçambique conta actualmente com 48 pacientes 

totalmente recuperados. Até o momento não temos nenhum 

óbito devido a COVID-19. Contudo, queremos informar que há 
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registo de um (1) óbito, em um portador assintomático da 

COVID-19.  

 

Trata-se de um indivíduo de sexo masculino, nacionalidade 

moçambicana, com idade entre 40 e 49 anos de idade, de Palma-

Sede, diagnosticado no dia 15 de Maio de 2020. O mesmo 

cumpria isolamento domiciliar, esteve sempre assintomático 

para a COVID-19. Hoje, por volta das 11h, deu entrada na 

Unidade Sanitária local, inconsciente e o óbito aconteceu poucos 

minutos depois. 

 

O quadro clínico apresentado nas últimas horas, sugere que a 

causa do óbito tenha sido uma outra patologia. 

 

Temos ainda a informar que, na Cidade de Maputo, foi hoje 

internado, um (1) paciente portador da COVID-19. Trata-se de 

um indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade 

moçambicana, com idade entre 60 e 69 anos de idade, 
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diagnosticado no dia 18 de Maio de 2020. O paciente encontra-

se sob observação e cuidados médicos. 

 

A distribuição de casos positivos, por Província, neste momento 

é a seguinte: 

 

Casos Positivos, por Província (opcional) 

Província Casos Positivos Casos 

Recuperados 

Cabo Delgado 85 29 

Niassa 0 - 

Nampula 0 - 

Zambézia 0 - 

Tete 1 - 

Manica 1 - 

Sofala 8 - 

Inhambane 2 - 

Gaza 0 - 

Província de Maputo 12 5 

Cidade de Maputo 37 14 

Total 146 48 
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Informação Adicional 

 

Na sequência da comunicação feita ontem, queremos lembrar 

uma vez mais, que apesar de as crianças não estarem no grupo 

de risco para casos graves da doença, elas podem transmitir o 

Coronavírus (mesmo sendo assintomáticas) e por isso o 

Ministério da Saúde recomenda que, as crianças também usem 

máscara, caso precisem de sair de casa. 

 

Importante ressaltar que, o ideal é que a criança fique em casa. 

Mas caso precise de ir a US, ou outros locais deve usar máscara. 

 

Outro aspecto importante é o conforto, principalmente para a 

criança pois, se ela estiver desconfortável ficará manipulando ou 

mexendo a máscara, tocando no rosto, o que é inapropriado e 

pode levar a contaminação pelo Coronavírus. 

 

https://bebe.abril.com.br/saude/criancas-pegam-menos-coronavirus-saiba-como-a-doenca-afeta-os-pequenos/
https://bebe.abril.com.br/saude/criancas-pegam-menos-coronavirus-saiba-como-a-doenca-afeta-os-pequenos/
https://bebe.abril.com.br/saude/cuidados-necessarios-para-caso-a-crianca-precise-ser-levada-ao-hospital/
https://bebe.abril.com.br/saude/pode-ir-no-parquinho-com-as-criancas-em-tempos-de-coronavirus/
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Por fim referir que, é apenas recomendado o uso de máscaras 

para crianças acima de dois anos de idade. Para crianças 

menores, o risco de sufocamento é maior. 

 

Mesmo a terminar queremos, reiterar o nosso apelo para a 

necessidade de cumprirmos: 

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. 

 

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 19 de Maio de 2020. 


