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REPÚBLICA DEMOÇAMBIQUE
_____________

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

COMUNICADO DE IMPRENSA

1. INTRODUÇÃO

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores,

Entramos na última semana do período de prorrogação do Estado de emergência,

decretado por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de

Moçambique e, de acordo com os dados que temos vindo a reportar, a situação

da Pandemia da COVID-19 em Moçambique continua preocupante.

O surgimento de novas cadeias de transmissão, dispersas em locais que

anteriormente não haviam sido identificados casos, actualmente, colocou

Moçambique na fase de Epidemia com Focos de Transmissão da COVID-19 e por

isso devemos multiplicar as medidas de prevenção de modo a evitar que

transitemos para a fase de transmissão comunitária, portanto uma situação grave.

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA:

Mundo

Casos
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De acordo com a actualização diária da Organização Mundial da Saúde, até as 24h

do dia 24 de Maio de 2020, houve um registo de um número cumulativo de

5.520.730 casos da COVID-19, dos quais 113.311 são casos novos registados nas

últimas 24h.

Óbitos

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

347.014 óbitos devido á COVID-19. Destes, 2.989 óbitos foram registados nas

últimas 24h.

Recuperados

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 2.313.189 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 25 de Maio de 2020, havia um

registo de um número cumulativo de 111.348 casos da COVID-19, dos quais,

3.936 são casos novos registados nas últimas 24h.

Óbitos

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número cumulativo de

3.348 óbitos da COVID-19, dos quais 102 nas últimas 24h.
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Recuperados

Actualmente, existem em Africa, 44.630 pessoas recuperadas da COVID-19 das

quais, 2.004 nas últimas 24h.

Moçambique

Em relação ao nosso País, informamos que existe, até o momento, um cumulativo

de 767.420 pessoas rastreadas. Destas, 15.258 foram submetidos á quarentena

domiciliar e 1.772 pessoas continuam em quarentena.

Até hoje, 25 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados, cumulativamente,

8.796 casos suspeitos, sendo que 331 foram testados nas últimas 24 horas. As

amostras testadas nas últimas 24h, resultam da vigilância activa, do rastreio de

rotina nas Unidades Sanitárias.

Do total de amostras testadas, nas últimas 24 horas: 11 são de Cabo Delgado, 27

são de Nampula, 13 são da Zambezia, 39 são de Tete, 18 são de Sofala, 80 são de

Gaza, 26 são da Província de Maputo e 117 são da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, 316 revelaram-se negativos e quinze (15)

casos, revelaram-se positivos, para COVID-19. Adicionalmente, hoje reportamos

resultados de dois (2) testes realizados pelo sector privado e que revelaram-se

negativos.
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Descrição dos Casos Novos

Sobre os casos novos hoje reportados, queremos partilhar que temos quinze (15)

indivíduos, todos de nacionalidade Moçambicana. Cinco (5) são assintomáticos e

os restantes dez (10) apresentam-se com sintomatologia leve a moderada. Um

dado importante para hoje é que 53% (8 casos) dos casos reportados, são crianças

menores de 15 anos de idade. Assim:

Na Província de Cabo Delgado

 Em Palma - Sede

 Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, na faixa etária de 5-14 anos de

idade (contacto de um caso positivo);

 Na Cidade de Pemba

 Temos dois (2) indivíduos do sexo masculino; um (1) na faixa etária de 5-14

anos e outro (1) na faixa etária de 15-24 anos de idade;

 Temos ainda na Cidade de Pemba, um (1) indivíduo do sexo feminino, na

faixa etária de 5-14 anos de idade (contacto de um caso positivo).

Na Província de Nampula - Cidade de Nampula

 Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, menor de 5 anos;

 Dois (2) indivíduos do sexo masculino, ambos na faixa etária de 5-14 anos

de idade.

Na Província de Tete - Distrito de Changara

 Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, na faixa etária de 15-24 anos de

idade.
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Na Província de Sofala - Cidade da Beira

 Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, na faixa etária de 15-24 anos de

idade;

 Temos um (1) indivíduo do sexo masculino, na faixa etária de 5-14 anos de

idade.

Na Província de Gaza - Distrito de Mandlakaze

 Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, acima de 60 anos de idade;

 Um (1) indivíduo do sexo masculino, na faixa etária de 15-24 anos de idade.

Ambos são contacto de caso positivo de um cidadão regressado da África

de Sul.

Na Província de Maputo – Cidade de Matola

 Temos um (1) indivíduo do sexo masculino, menor de 5 anos.

Na Cidade de Maputo

 Temos dois (2) indivíduos do sexo masculino, destes um (1) menor de 5

anos e outro na faixa etária dos 15-24 anos.

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

domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos contactos.

Assim, actualmente, o nosso País conta com 209 casos positivos da COVID-19,

registados, sendo 183 de transmissão local e 26 casos importados.

Informação sobre pacientes internados

Sobre os 2 pacientes internados, queremos partilhar o seguinte:
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1. Tivemos um paciente internado na Cidade de Maputo. O mesmo esteve

internado por causas não relacionadas a COVID-19 e teve uma boa

evolução, sem sintomatologia respiratória. Após avaliação feita esta manhã,

o paciente teve alta e vai continuar com o isolamento domiciliar.

2. Temos um paciente internado na Provincia de Inhambane. O mesmo

apresenta sintomas ligeiros más, continua estável, sem febre nas últimas

48h, portanto com um estado geral satisfatório.

Informação sobre recuperados/óbitos

Queremos partilhar, que registamos mais 20 casos, totalmente recuperado, da

COVID-19.

Trata-se do caso 15; 22; 25; 26; 28; 36; 38; 46; 50; 52; 55; 60; 61; 62; 63; 64; 65;

66; 67 e 68, do Distrito de Palma – Afungi. Todos indivíduos recuperados são do

sexo masculino. Destes, cinco (5) estão na faixa etária de 25-34 anos, sete (7) na

faixa etária de 35-44 anos, sete (7) na faixa etária de 45- 59 anos e um (1) acima

de 60 anos de idade.

Referir ainda que, que dos casos recuperados, oito (8) são de nacionalidade

Moçambicana e os restantes são estrangeiros. Os mesmos cursaram sem

sintomatologia e cumpriram o isolamento domiciliar, durante o período da

doença.
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Adicionalmente, queremos partilhar que registamos o primeiro óbito devido a

COVID-19. Trata-se de uma criança de 13 anos de idade, cuja amostra foi colhida

no dia 20 de Maio de 2020, na Cidade de Nampula.

Esta criança era seguida nos serviços de saúde, em Nampula, por doenças

concomitantes. O seu último internamento foi há cerca de 3 meses.

A mesma se apresentou no dia 20 de Maio corrente para controlo e durante a

visita, os profissionais de saúde detetaram a presença de febre e tosse e por isso

foi colhida uma amostra para testagem da COVID-19.

Este é, um dos casos da Cidade de Nampula, hoje anunciados.

Assim, Moçambique conta com setenta e um (71) pacientes totalmente

recuperados, e 1 óbito como resultado da COVID-19.

Actualmente, 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 116 52 63

Niassa 0 - 0
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Nampula 6 - 5

Zambézia 0 - 0

Tete 3 - 3

Manica 1 - 1

Sofala 12 - 12

Inhambane 3 - 4

Gaza 3 - 7

Província de Maputo 22 5 20

Cidade de Maputo 43 14 21

Total 209 71 136

 1 óbito por outras causas. 1 óbito por COVID-19.

Informação Adicional

Porque a COVID-19 não ainda não tem Vacina e nem um tratamento específico, a

prevenção continua sendo a arma mais eficaz para travar o progresso da doença.

Assim reiteramos o nosso apelo para o cumprimento responsável das medidas de

prevenção, nomeadamente:

 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;

 Evitar tocar nos olhos, boca e nariz sem lavar as mãos;

 Manter distância de pelo menos 1 metro e meio em relação a outras

pessoas;
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 Evitar aperto de mão, abraços, beijos, locais com aglomerados de

pessoas;

 Usar máscara sempre que sair de casa.

Muito obrigado,

Maputo, 25 de Maio de 2020.
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