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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, mais 

uma vez, 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 19 de Maio de 2020, houve um registo 

global de um número cumulativo de 5.003.155 casos da COVID-

19, dos quais 108.877 são casos novos registados nas últimas 24h 

(mais 33.275 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 325.218 óbitos devido á COVID-19. Destes, 5.029 

óbitos foram registados nas últimas 24h (mais 1.793 casos do 

que os óbitos do dia anterior).  

 

Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

1.971.218 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 20 de Maio de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 91.598 casos da COVID-19, dos quais, 3.426 são 

casos novos registados nas últimas 24h menos 160 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 2.912 óbitos da COVID-19, dos quais 78 nas 

últimas 24h (mais 8 casos do que os óbitos do dia anterior). 

 

Recuperados 

Actualmente, existem em Africa, 35.808 pessoas recuperadas da 

COVID-19 das quais, 1.945 nas últimas 24h. 

 

Moçambique 

Em relação à Moçambique, queremos partilhar que existe um 

cumulativo de 725.472 pessoas rastreadas. Destes, 14.904 foram 

submetidos á quarentena domiciliar e 1.997 pessoas continuam 

em quarentena. 

 

Até hoje, 20 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados 

cumulativamente, 6.769 casos suspeitos, sendo que 232 foram 

testados no laboratório do INS, nas últimas 24 horas.  
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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: 89 são de Cabo 

Delgado, 2 são de Nampula, 1 de Tete, 42 são de Sofala, 14 são 

de Inhambane, 1 e de Gaza, 22 são da Província de Maputo e 61 

são da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, no laboratório do INS, 222 

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

positivos, para COVID-19.  

 

Descrição dos Casos Novos 

Sobre os casos novos hoje reportados, queremos partilhar que 

temos dez (10) indivíduos de nacionalidade moçambicana dos 

quais, nove (9) com sintomatologia leve a moderada e um (1) 

sem sintomas. Destes: 
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Na Cidade de Maputo - Distrito KaMpfumo 

• Temos um (1) indivíduo do sexo masculino, na faixa etária 

de 25 -34 anos de idade (controlo de caso regressado de 

Afungi); 

Na Província de Maputo 

Na Cidade da Matola 

• Temos seis (6) indivíduos, sendo quatro (4) do sexo 

masculino e dois (2) do sexo feminino. Destes, um (1) 

menor de 5 anos de idade, um (1) na faixa etária de 5 - 14 

anos, um (1) na faixa etária de 15 - 24 anos, dois (2) na faixa 

etária de 25 - 34 anos e um (1) na faixa etária de 35 -44 anos 

de idade.  

No Distrito de Boane 

• Temos um (1) indivíduo do sexo masculino, na faixa etária 

de 25 - 34 anos de idade; 

• Temos, ainda na Província de Maputo, um (1) indivíduo do 

sexo feminino, na faixa etária de 25 - 34 anos de idade; 
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Na Província de Gaza - Cidade de Xai-Xai  

• Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, na faixa etária de 

45 - 59 anos de idade.  

 

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

isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de 

mapeamento dos seus contactos.  

 

Assim, actualmente, o nosso País conta com 156 casos positivos 

registados, sendo 122 de transmissão local e 34 casos 

importados.  

 

Informação sobre recuperados/óbitos 

Temos a informar que, Moçambique conta actualmente com 48 

pacientes totalmente recuperados e nenhum óbito devido a 

COVID-19. 

 

A distribuição de casos positivos, por Província, neste momento 

é a seguinte: 
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Casos Positivos, por Província (opcional) 

Província Casos 

Positivos 

Casos 

Recuperados 

Casos 

Activos 

Cabo Delgado 85 29 56 

Niassa 0 - 0 

Nampula 0 - 0 

Zambézia 0 - 0 

Tete 1 - 1 

Manica 1 - 1 

Sofala 8 - 8 

Inhambane 2 - 3 

Gaza 1 - 5  

Província de 

Maputo 

20 5 17 

Cidade de 

Maputo 

38 14 17 

Total 156 48 108 
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Informação Adicional 

Na nossa comunicação de hoje, gostaríamos de falar da 

importância da Quarentena domiciliar e do Isolamento 

domiciliar.  

 

Devem ficar em Quarentena Domiciliar, por 14 dias, todas as 

pessoas que viajam á Moçambique e não apresentam nenhum 

sinal ou sintoma de doença respiratória e, as pessoas sem 

sintomas que tiveram contacto directo com outra pessoa com 

diagnóstico da COVID-19. 

 

As pessoas que estão a cumprir a quarentena domiciliar, devem 

solicitar orientação ás autoridades sanitárias locais, caso 

desenvolvam sintomas (através dos seguintes contactos 

gratuítos: TMcel pelo 82 149 ou 1490, pela VodaCom 84 146 ou 

ainda pela Movitel através do 1490). 

 

É também importante esclarecer que deve devem ficar em 

Isolamento domiciliar todas as pessoas com resultado positivo 

para a testagem da COVID - 19 e que sejam assintomáticas ou 

tenham sintomas leves parecidos a uma gripe.  

 

Estes pacientes devem permanecer em casa e cumprir com os 

procedimentos de Isolamento domiciliar. Em caso de 

agravamento da doença devem imediatamente solicitar 
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orientação as autoridades sanitárias locais antes de sair de casa, 

através dos contactos telefónicos que acabamos de referir.   

 

Relativamente ao procedimento para as pessoas que 

mantiveram contacto directo com doente com diagnóstico 

positivo da COVID-19, estas devem ficar em quarentena 

domiciliar caso o contacto tenha ocorrido em menos de 14 dias 

e ligar imediatamente para os contactos telefónicos fornecidos. 

 

Se apos 14 dias, depois do contacto, não apresentar sintomas, 

não há critérios para a pessoa cumprir com a quarentena más, 

deve cumprir com os procedimentos de distanciamento social, 

uso da máscara e higienização das mãos. 

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 20 de Maio de 2020. 


