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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

1. INTRODUÇÃO  

Devido a ocorrência de novas cadeias de transmissão, dispersas 

em locais que anteriormente não haviam sido identificados 

casos, actualmente, Moçambique se encontra na fase de 

Epidemia com Focos de Transmissão da COVID-19.  

  

Gostaria de recordar que, 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, informou que a 

situação da Pandemia da COVID-19, em Moçambique, continua 

preocupante. 
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O mesmo balanço recomendou o reforço do 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. 

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial da 

Saúde, até as 24h do dia 20 de Maio de 2020, houve um registo 

global de um número cumulativo de 5.100.912 casos da COVID-

19, dos quais 97.757 são casos novos registados nas últimas 24h 

(menos 11.120 casos do que os casos novos do dia anterior). 

Óbitos 

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

cumulativo de 329.896 óbitos devido á COVID-19. Destes, 4.678 

óbitos foram registados nas últimas 24h (menos 351 óbitos do 

que no dia anterior).  
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Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

2.033.488 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 21 de Maio de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 95.201 casos da COVID-19, dos quais, 3.603 são 

casos novos registados nas últimas 24h (mais 177 casos do que 

os casos novos do dia anterior). 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número 

cumulativo de 2.997 óbitos da COVID-19, dos quais 85 nas 

últimas 24h (mais 7 óbitos do que no dia anterior). 

Recuperados 

Actualmente, existem em Africa, 38.075 pessoas recuperadas da 

COVID-19 das quais, 2.267 nas últimas 24h. 
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Moçambique 

Em relação ao nosso País, informamos que existe, até o 

momento, um cumulativo de 732.627 pessoas rastreadas. 

Destes, 14.975 foram submetidos á quarentena domiciliar e 

1.891 pessoas continuam em quarentena. 

 

Até hoje, 21 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados 

cumulativamente, 7.063 casos suspeitos, sendo que 286 foram 

testados no laboratório do INS, nas últimas 24 horas e 8 testados 

no sector privado. 

 

As amostras testadas nas últimas 24h, resultam da vigilância 

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

testagem de contactos e de regressados de Afungi. 

 

Do total dos testados, nas últimas 24 horas: 25 são de Niassa, 34 

são de Cabo Delgado, 11 são de Tete, 27 são de Sofala, 3 são de 

Inhambane, 31 são de Gaza, 73 são da Província de Maputo e 90 

são da Cidade de Maputo.  



 5 

Dos novos casos suspeitos testados, no laboratório do INS, 280 

revelaram-se negativos e seis (6) casos, revelaram-se positivos, 

para COVID-19. Os resultados de todas (8) amostras testadas no 

sector privado, revelaram-se negativos. 

 

Descrição dos Casos Novos 

Sobre os casos novos hoje reportados, informar que temos seis 

(6) indivíduos, todos de nacionalidade Moçambicana. Destes, 

quatro (4) apresentam-se sem sintomatologia e dois (2) com 

sintomas leves. Assim, temos:  

Na Cidade de Maputo: 

• Um (1) indivíduo do sexo feminino, na faixa etária dos 35 - 

44 anos de idade. Trata-se de um regressado de Afungi, em 

quarentena; 

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

34 anos de idade. Caso testado no âmbito da Vigilância 

activa. 

 

 



 6 

 

Na Província de Tete - Distrito de Changara  

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

24 anos de idade. Trata-se de um contacto de um caso 

positivo de Tete. 

Na Província de Cabo Delgado – Palma Sede 

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

dos 25 - 44 anos de idade. Trata-se de casos testados no 

âmbito da vigilância activa.  

 

Todos 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 162 casos positivos 

registados, sendo 138 de transmissão local e 24 casos 

importados. Ontem, por lapso, classificamos 10 casos como 

importados quando na verdade eram de transmissão local. 
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Informação sobre recuperados/óbitos 

Temos a informar que, Moçambique continua com 48 pacientes 

totalmente recuperados e, nenhum óbito devido a COVID-19. 

A distribuição de casos positivos, por Província, neste momento 

é a seguinte: 

Casos Positivos, por Província  

Província Casos Positivos Casos 

Recuperados 

Casos 

Activos 

Cabo Delgado 88 29 59 

Niassa 0 - 0 

Nampula 0 - 0 

Zambézia 0 - 0 

Tete 2 - 2 

Manica 1 - 1 

Sofala 8 - 8 

Inhambane 2 - 3 

Gaza 1 - 5  

Província de 

Maputo 

20 5 17 

Cidade de Maputo 40 14 19 

Total 162 48 114 
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Informação Adicional 

Adicionalmente, queremos reiterar que a quarentena constitui 

uma medida de extrema importância, para o controlo da 

disseminação da COVID – 19.  

 

A quarentena contribui para o controlo da COVID-19, retardando 

a propagação da doença e possibilitando a identificação de 

suspeitos.  

 

O efeito das medidas de prevenção é maior, se as medidas forem 

implementadas de forma complementar, ou seja, cumprir com 

algumas medidas e deixar de cumprir outras, não vai produzir o 

efeito protetor desejado. 

 

Por esta razão queremos apelar, uma vez mais, para o 

cumprimento rigoroso e responsável, das seguintes medidas de 

prevenção durante a quarentena: 
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• Permanecer em casa durante os 14 dias evitando o contacto 

com outros membros da família mantendo uma distância 

de pelo menos 1 metro e meio; 

• A pessoa em quarentena domiciliar não deve receber 

visitas. 

• Usar uma máscara quando estiver ao lado de outras 

pessoas em sua casa ou quando for á Unidade Sanitária, 

incluindo a viagem no transporte público ou na boleia ou 

carro pessoal. 

• A pessoa em quarentena não deve partilhar loiça, roupa, ou 

qualquer utensilio que possa ser usado por outras pessoas 

(ex: telefone, controlo remoto de TV, computador) e, deve 

reforçar as medidas de higiene lavando sempre as mãos 

com água e sabão ou cinza. 

 

Por fim, gostaria de reforçar seguinte para todos: Se não está 

escalado para trabalhar ou não tem uma actividade inadiável à 

fazer, pela sua segurança e da sua família, Fique em Casa! 
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Em caso de dúvidas ligue para AloVida:  TMcel 1490/82149, 

Vodacom 84146 ou Movitel 1490 OU AINDA, disque grátis para 

*660# (PENSA). 

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 21 de Maio de 2020. 


